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সংযোগ-সংক্রমণ ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা 
ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় 

সামাজিক গ্রাতিক্রিয়ার নিদর্শণ ও সংযোগ-মাধ্যমের অভিধায় লোক- 

সংস্কৃতি বা লোকমাধযম এক সুনিদিষ্ট বিভাগরাপে সুুচিহি“ত বিষয় । 

সামাজিক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া ও সংযোগ-মাধ্যমের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির 

কার্যকর ভূমিকার কথ! সবজনবিদিত হলেও, এই সম্পফিত আলোচনা 

আমাদের দোশে বিরল। বাংলায় সংযোগবিষ্ঠার সুনিদিষ্ট চর্চার সুত্র- 

পাতের ক্ষোত্রে একীলের বিনয় ঘোষ ও ফাদার রবের্জ-এর নাম বিশৈষ- 

ভাবে উল্লেখযোগ্য এ বিষ্া-সম্পঞ্ষিত আলোচনার নংগঠন ও বাংলা 

গ্রস্থাদি গ্রাকাশে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়-_চিত্রবাণী উইলিয়াম 
কেরী স্টাডি এযাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার, সেপ্টার ফর কম্যুনিকেসন এ্যাণ্ড 
কালচারাল এ্যাকসান, উত্তরবঙ্গ লোকধান প্রস্ৃতি সংস্কার উদ্যোগের 

কথা। ভারতীয় ভাষ! পরিষদে (৩৬এ, সেক্সাপীয়র সরণী. কলকাতা ৭* , *১৭ 

সেন্টার ফর কম্যুনিকেসন এযাণ্ড কালচারাল এ্যাকসান 

আয়োজিত '*0011901090017 0171 019 ০0 70110156019 117 

01017017108 000”- বিষয়ক আলোচনা সভা লোকমাধ।ম ও 

সংযোগ-প্রক্রিয়া সম্পকিত গবেধণ1- অনুশীলনের ক্ষেত্রে দি এক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1। 

বর্তমীন আলোচনার অনুসঙ্গে প্রথমেই বন্প্রচলিত ইংরেজী “কমু 

নিকেশন”, “মিডিয়া”, “মাস' মিডিয়1” ও “ফোক মিডিয়!” - শন্দগুলির 

ংলা প্রতিশব্দ বিষয়ে আলোচনা! প্রয়োজন । আমর! সাধারণভাবে 
কম্যুনিকেশন অর্ধে সংযোগ, মিডিয়া অর্থে মাধ্যম, মাম মিডিয়া অর্থে 



জনমাধ্যম ( গণমীধাম নয়) ও ফোক মিডিয়া অর্থে লোকমাধাম প্রানি 
শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারি । মাস মিডিয়া! অর্থে সাধারণতঃ গণমাধাম 

শবটি বন্ছল ব্যবহৃত। আমাদের দেশীয় পরিবেশ, জাতীয় পরিস্থিতি 
ও সাংস্কৃতিক 'অভিব্যস্তির কথা স্মরণে রেখে লোকসংস্কৃতির অভিধায়-_ 

৮০29121 09108016 অর্থে লোকপ্রিয় সংস্কৃতি, £৯600165 08110015 

অর্থে গণসংস্কতি এবং 1৬৪55 0810016 আর্থে জনসংস্কৃতি শব্দত্রয় 

ব্যবহার করা যাঁয়। দেশপ্রেমের আবেগ বা সংগ্রামী চেতনায় প্রবর্তণায় 

উদ্দীপ্ত গণজাগরণের সংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, সচেতন রাজনৈতিক মনন” 

গ্রয়াসে যার উদ্ডব। 

লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের 

দৃষ্টিকোণ থেকে জনমাধাম (1৬255 1416019 ) সংক্রান্ত আলোচনায় 

বিশেষভাবে গণসংস্কতি ( 7600165 €0৮10016) ও জনসংস্কতির 

(1959 €0910016 ) প্রত্যয়জাত পার্থকা সম্পর্কে সচেতন হওয়া 

আবশ্টক। জন মাধ্যম গরাচারিত ও সংগঠিত “জনসংস্কৃতি” এবং জনগণের 

সচেতনতা সম্বদ্ধ “গণসংস্কতি” এক নয়। শ্রেণীহীন সামাবাদী ব্যবস্থায় 

জন মাধ্যম-প্রাসারিত সংস্কৃতি ভিন্ন তাৎপর্ধে সমৃদ্ধ হয়ে গণসংস্কৃতির 

অভিমুখীন হয়ে উঠতে পারে কিন্তু শ্রেণীশাসিত সমাজব্যবস্থায় 
জন মাধ্যম প্রাবততিত সংস্কৃতি জন সংস্কৃতি রূপেই বিবতিত হয় এবং তা' 

অধিকাংশ ক্ষোত্রেই শোষক শ্রেণীর স্থার্থপুষ্ট হয়ে প্রকৃত গণন্থার্থ বিমুখ- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। তাই মাস-মিডিয়াকে গণমাধাম লা বলে, জনমাধাম 

বলাই যুক্তিযুক্ত ৷ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সংস্কৃতির ম্যায় সংযোগ-মাধামের 
শ্রেণী-চরিত্র সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা' আধুনিক গ্ীযুক্তি বিদ্যার প্রগতি" 
শীলতার প্রাতীক হয়েও অধিকাংশ ক্ষোত্রেই গণ-অভিমুখীন সুস্থ সংস্কৃতির 

পরিপন্থীরূপে বাবহৃত হয় । এই দৃষ্টিকোণ থেকে সচেতন হয়ে সংযোগ 
গ্রক্রিয়ায় মাধামের গ্রসঙ্গে 1৮955 1১16৭1৪+ কে “জনমাধ্যম” বলাই 

শ্রেয় । 

পচ-ক 



সংযোগের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তার ব্যাপ্তি নিসর্গ প্রকৃতি 
প্রানীঙজগৎ ও মনুষ্যসমাজের সবত্র পরিলক্ষিত হয় । স্থান-কাল-পাত্র ও 

বিষয়ানুসারে সংযোগপ্রক্রিয়ার রূপভেদ হয় এবং বাস্তব পারিপাস্থিকতার 

প্রভাবে সংযোগ মাধ্যমের রূপান্তর ঘটে । অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভ্রাস্তি- 

বশতঃ মনে করি যে মানুষের ভাববিনিময় গথা শিক্ষার সঙ্গেই মানুষ 
সভ্য হয়েছে এবং ভাব-বিনিময় ও সভ্যত! সমবয়সী । কালের বিবর্তনে 

জনসংযোগের চরিত্র বদল হালেও মানুষের ভাব-বিনিময় প্রক্রিয়ার সঙ্গে 

সভ্যতার উদ্ভাবের সংযোগ-কল্পনা সমাজবিজ্ঞান বিরোধী চিন্তার ফল। 

কারণ, সমাজবিজ্ঞানীগণ জানেন মানবেতর পশুজগতেও সংযোগপ্রক্রিয়া 

কোন-না-কে।ন ভাবে সাধিত হয়। বিশেষজ্ঞগণ প্রকৃতির রাজো, পশু- 

পক্ষীর জগতে ও মনুষ্য সমাজে সংযোগপ্রক্রিয় প্রত্যক্ষ করে থাকেন, 

এমন কি দেহের এক কোষ থেকে অন্য কোষে সংবাদ প্রোরণের 70 

170190819) প্রক্রিয়ার স্বরূপ অনুধাবন কারেন। সংযোগপ্রক্রিয়ীয় £16- 
0০০90120901011 0011]1)11111091101) 00০91960 000171001)1- 

০811091).  17)061-1061501)81 0017)17)017109816101)-- 01708) 

(০0101001)10211011, 901770110 001)17)101)1020101) - 216০110- 

010 001011)01)109 11010. 1৬855 001017)001110901011--৮011 

0011017)01)1081101) প্রাৃতির শাবর্তন লক্ষা করা যায়। সংযোগের 

ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে অঙ্গভাষা--শব্দ ভাষা _চিত্র ভাষা__লিপি ভাষ! 

এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞ নাশ্রয়ী মাধ্যমের বাবহার পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক 

অর্থে সংযোগ প্রক্রিয়ার মূল অবলম্বন তিনটি --“মেসেজ” বা বক্তব্য, 
“রিসিভার” বা গ্রহণকারী এবং “ফিড ব্যাক” বা প্রত্যাগত সাড়া । বলা 

বাহুল্য ফিড ব্যাক বা উপযুক্ত সাড়া পাবার মধ্যেই সংযোগ প্রীক্রিয়ার 
কার্ধকারিতা বা সার্থকতা নিহিত থাকে। সাধারণভাবে সংযোগকে 

বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তির বিপরীত কোটির বিষয় হিসাবে মনে হলেও “যবে 

থেকে স্বাভাবিক সামাজিক বৃথের প্রতিন্পরধী কোন প্রাবগতা বড় বেড়ে 

পাঁচ-খ 



উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই সেতুবান্ধের সাধনা চলেছে”-_ এমন অনুমান সম্ভবতঃ 

সর্বোত সঠিক নয় । সংযোগ-বিজ্ঞানীগণ জানেন যে, কেবলমাত্র বিরোধা- 
তক প্রক্রিয়ার বা 9596৬6 16800101) থেকেই সংযোগের আতি 

্ষ্টি হয় না, 7955101৩ বা সদর্থক দিক থেকেও সংযোগের সেতুবন্ধন 
ঘাটে। সংযোগ-সংক্রমণের সমস্যা ও সমাধানের পটভূমিতেই মাধ্যমগত 

প্রাকীশলের গয়োগগত যাথার্ধেব মূল নিহিত থাকে । 
সংযোগের সর্জনীনতা হ্রাস-রদ্ধির সঙ্গে লোকায়ত চরিত্রের সমানু- 

পাঁতের সম্পক কল্পনা যুক্তিযুক্ত বলে মানে হয় না এবং তার সঙ্গে নাগরিকী 
ভবনের সম্পর্ক সমার্থে জড়িত বলে অনুমান করার সংগত কারণ আছে 

বলে মনে হয় না। গ্রামনগর নিদিশেবে যেমন সংযোগের হ্রাস-রদ্ধি 

পোতে পারে তেমন সবজনীনতা৷ নাগরিকতা, নিরপেক্ষ ভিন্রতর গ্রায়োগ- 

গ্রকরণে লৌকিক বৈশিষ্ট্যের মৌলিকতা৷ ভষ্ট হতে পারে। মোটের 
উপর সংযোগ প্রক্রিয়ায় সবজনীনতা৷ নাগরিকতা গ্রভৃতিকে এক মনে করা 

কার্ধতঃ সংযোগ বিদ্যা ও লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানের পরিপন্থী । তা ছাড়া 

সংযোগ মাধ্যম হিসাবে লোক সংস্কৃতির উপকরণগুলি বিশেষরূপে 

বিদ্রপেরই রূপ গ্রহণ করে এমন নয়। লোকসঙ্গীত, লোকাভিনয় প্রভৃতি 

লোক মাধ্যম বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকানুসারে বিভিন্ন প্রকার রসরূপ লাভ 

করে থাকে, ত। একান্তভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রপের অনুগামী নয়। এদিক থেকে 

ভাছু, তুষু, বোলান প্রভৃতি লোকমাধ্যমগুলির কথা ন্মরণফোগ্য । সব 

শেষে বলা যায়, প্রাযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরী বিদ্যার গুসারে মাধ্যমের 

যক্ত্রবিজ্ঞানগত জটিলতা বা শুগ্্সতা দেখা দিলেও, মাধ্যমগুলির ব্যব- 

হারিক প্রকাশ সর্ব ক্ষেত্রেই সুক্ষ, জটিল ও পরিশীলিত হয়ে ওঠে না । 

উদ্দেস্টানুসঙগে ও সংযোগের প্রক্রিয়ায় তা কখনও স্ুল, কখনও সুক্ষ, 

কখনও জটিল-_-কখনও সরল রূপ পরিগ্রহ করে-_এই সত্য লোকমাধ্যম 
সহ সর্বপ্রকার সংযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | গ্রামীণ প্রথাগত 

মাধ্যম বা লোক মাধ্যমগুলি, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সিনেমা 

পাঁচ- 



প্রভৃতির তুলনায় আপাতঃ স্থুল হলেও, জনসংশোগের ক্ষেত্রে এগুলির 

প্রাভাব অনেক বেশী সতেজ ও প্রতাক্ষ। আধুনিক কারিগরী বিদ্যার 

দিক থেকে আবহমানকাল প্রচলিত গণমাধ্যমগুলি তথাকথিত স্ুল হালেও 

সংযোগ-সংক্রমণের ক্ষেত্রে লোকমাধামগুলির সফলতা স্বতঃস্র্ত ও 

প্রশ্নাতীত। তাই নিঃসন্দেহে বলা মায় মে, লোকমাধামই শ্রেষ্ঠ গণ- 

মাধ্যম | 

মুদ্রাযন্ত্র, বেতার, দৃরদর্শন. সংবাদপত্র চলচ্চিত্র ভি. ডি. ও. প্রভৃতি 

জন মাধামগুলি মূলতঃ উপরিতলের সামাজিক কাঠামো আশ্রয়ী। 

বিপরীতক্ষমে লৌকসংস্কতিজাত লৌকিক মাধামগুলি ম্বকীয় চরিত্র 

বৈশিষ্ট্যে আপামর জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা নির্ভর । সংযোগের শ্রেষ্ঠতম 

উপায় কি তা বলা কঠিন। অভিজ্ঞতা ও বিবর্তনের পথে ত৷ প্রতিভাত 

হাবে, তবে লৌকিক প্রকাশ মাধাম যে সাধারণ জনসনাঁজে সর্বাধিক 

সংমোখ-স-ক্রমণে সক্ষম এ দাবী নিঃসন্দেহে উত্থাপন করা যায়। বর্তমানে 

জন মাধ্যমগুলি শুধুমাত্র মন্ত্র নির মাস্ত্িক নয়. অধিকাংশ ক্ষোত্রে সেগুলি 

মানবিক অনুভূতি ও মূল্যবোধকে নির্বাসিত করে । প্রমোদ ও গুল 

অবসর বিনোদন এবং ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি একালের 

জন মাধামের প্রাধান উদ্দেশ্য । ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসারে একালের 

স্বার্থাম্বেবী গোঠীনিয়ন্ত্রিত জন মাধামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের 

সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী গণবিরোধী মাধ্যমে পর্যবসিত। অবশ্য আধুনিক 

ংযোগ মাধ্যম বা! জনমাধ্যম-সমূহ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে 

সার্বজনীন কল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আধুনিক জন 

মাধ্যমের সুষ্ঠু ও সুস্থ ব্যবহারের প্র্মটিই সবাগ্রে বিবেচনার যোগ্য । 

পাঁচ 



আধুনিক জনমাধ্যম সমূহের প্রচণ্ড গতিশীলতা ও সংযোগ-সংক্রমণের 

কার্ধকারিতার ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী । আধুনিক কারিগরী ও প্রীযুক্তি 

বিদ্যার সবোন্নত প্রকরণ সমুহের যথাযথ ব্যবহারে জন মাধ্যম সমূহ 

সামগ্রিকভাবে সংযোগ প্রক্রিয়ায় জনকল্যাণ সাধন করতে পারে এবং 

সংযোগগত দৃরত্বের অবসান ঘটাতে পারে । গুাচজিত জন মাধ্যমের 

বিকল্প মাধ্যম হিসাবে লোক সংস্কৃতি ভিত্তিক লোকমাধ্যমের কথা 

বিবেচনা করা যায়। সংযোগ-প্রক্রিয়ায় লোক মাধ্যমের ভূমিকা খুবই 

তাৎপর্যপূর্ণ । সংযোগপ্রক্রিয়া় লোকসংস্কতির অবস্থান ও চরিত্র 

বিশ্লেষণ আধুনিক কালে সংযোগ বিদ্যার অন্ঠতম প্রধান অন্বেষ!। 

লোক মাধ্যম লোক সাধারণের নিজন্ব মাধ্যম, এতিহ্া-উৎ্সারিত হয়েও 

তা সদ চলমান এবং জনজীবনকে অঙ্গীকার করে নিয়েই তার সম্ভাব্য 

বিস্তার। 

লোকসংস্কতিস প্রথাগত মাধ্যমের দ্বারাই সংযোগের স্বতঃস্ফূর্ত 

সেতুবন্ধন সম্ভব। লোকসংস্কৃতি জন্বস্ত্রে সমগ্টিগত আশা আকাজ্কার 

গ্রতিরূপ | বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই লোকসংস্কৃতি সমগ্টি- 

উচ্চারণে সম্বদ্ধ। লোকসংস্কতি শুধুমাত্র সমষ্টিগত স্বষ্টি নয়, তাব 

উপভোগের ব্যাপারটিও মুখ্যত ফৌথ। লোকসংস্কৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
পরিবেশক ও শ্রোতা বা দর্শকের মধ্যে ব্যবধান প্রায় থাকেই না। 

শ্রোতাকে আনন্দিত, শোকার্ত, উত্তেজিত, উ:দ্বলিত করতে লোকসংস্কৃতির 

তুলনা নেই। এঁতিহ্যলীলিত লোক মাধ্যামে সাধারণ মানুষ জন্মগত ভাবে 

অভান্ত থাকে বলেই সংযোগের ক্ষেত্রে লৌকিক উপাদান-উপকরণের 

ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্ষপূ্ণ হয়ে ওঠে এবং তা স্থতঃস্ফুত্ডভাবে মানুষকে 

পাঁচ-ও 



অন্তরক্ষ করে নেয়। সংযোগের স্াত্রে লোকংস্কৃতির স্বকীয়তা ও গ্রভাব 

জনচিন্তে একান্তই প্রাত্যক্ষ ও তাতক্ষণিক। উচ্চসংস্কতিগত মাধামের ন্যায় 

তা৷ ছিন্নমূল মনন-সাপেক্ষ নয় এতিহোর দুঢমুল স্বতঃন্ফুর্ত সংযোগ সংক্রমণে 

সক্ষম-বিশিষ্ট প্রাকরণ। মার্কসীয় তাত্তের দৃষ্টিতে বলা যায় লোকসংস্কৃতিগত 

লোক মাধাম সমাজ-পরিবর্তনের প্রাযাত্রের অনুসঙ্গী এবং বৈপ্লবিক কার্মো- 

গ্োগের সহায়ক । সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে লোকপ'স্কতিরও 

পরিবর্তন ঘটে । বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা প্রাযুক্তিবিদ্যার প্রসারের সাথে 

লোকায়ত মানুষের বা লোকসংস্কৃতির কোন বি'রোধাত্মক সম্পর্ক বা দ্বন্থ 

নেই। দ্বন্ স্থষ্টি হয় তখনই বখন তা৷ মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে উদ্দেশ্টপ্রাণোদিত- 

রূপে নিয়ন্ত্রিত বা ব্যবহৃত হয়। যুগ-পারিপাশ্থিকের পরিবর্তনে লোক- 

সংস্কৃতির ক্ষোত্রে পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। বলা বাহুলা এই পরিবর্তনে 

লোকসংস্কৃতি বা লোক মাধামের চরিত্রের অঙ্গহানি ঘটে না। সমাজ- 

সভাতার অগ্রগতির ধারায় সর্বপ্রকার লোক মাধ্যমই যে সমভাবে বেঁচে 

থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই । অনেক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি বা লোক: 

মাধ্যমের অনেক বিষয় স্বাভাবিক ভাবেই লুপ্ত হতে পারে বা “মিউজিয়াম 

পিম্” হয়ে থাকাতে পারে। আনেক ক্ষেত্রে স্বার্থাম্বেধীদের অপব্যবহারে 

লোকদংস্কৃতির মৌলিক লোকচরিত্র ক্ষণ হাতে পারে। কিন্ত স্বীয় গ্রাণ- 

শক্তি ও সুস্থ পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবে লোক চরিত্রের স্বকায় বৈশিষ্ট্যের 

বিকাশ ও বিবর্তন সম্ভব ৷ 

লোকসংস্কৃতির আবেদন মুখাতঃ গ্রাম্য ও অশিক্ষিত জনচিতে এমন 

মনে কবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। পৃথিবীর সধত্র সংযোগ সংক্রমণে 

সর্বাধিক আধুনিকতার 'আধিপত্যের পাশাপাশি লৌকিক দাবীর ক্রম- 

রাচ-চ 



প্রাধান্য বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ পপে লক্ষ্য করে থাকেন। সংযোগের 

ক্ষেত্রে লোক মাধ্যমের লোকরঞ্জন ও জনশিক্ষার ভূমিকা বা! সক্রিয়তার 

প্রসঙ্গ আজ প্রস্মাতীত। সংযোগের ক্ষেত্রে লোকস-স্কৃতির দ্বিবিধ 

ব্যবহার লক্ষ্য করা মায় আধুনিক সংযোগ মাধ্যমের অন্তর্গত বিষয় 

হিসাবে লোকসংস্কতির ব্যবহার এবং বিকল্প সংযোগের প্রত্যক্ষ মাধ্যমরূপে 

লোকসংস্কৃতির ব্যবহার । শ্রোতা ও দর্শকের সঙ্গে সংযোগ সংক্রমণের 

সার্থকতার জন্য লোক প্রচলিত মাধ্যম বা উপকরণে নান! প্রকার পদ্ধতি 

বা প্রকরণের নবতর অঙ্গীকার ঘটে দেশ কালের বাস্তবতায় । এই ভাবে 

লোকসংস্কতি বা লোক মাধাম চলমান কাঙ্গের মতো উদ্ভী।সত হয়ে 

আবহমানকাল সঘসোগ-সংক্রমণে সার্থকতার দিশারী হয়ে চলে । 

মাধ্যমগত প্রকৃতি বিচারে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির সংবাদ- 

মুখীনতার দিকটি বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় । লোকসংস্কৃতির মধ্যে 

অনেক ক্ষেত্রে সংবাদজাতীয় বিষয় পরিবেশিত হয়, তা বলে সেগুলি 

সাংবাদিকতার নিদর্শন হয়ে ওঠে না। লোক সাংবাদিকতা লোকসাহিত্োের 

ন| সাংবাদিকতার অঙ্গ তা বিচার্য। লোকসাহিত্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গ 

ফাংশান ব! কার্ধকারিতা, যার মধ্যে স*বাদ পরিবেশন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া 

অন্যতম গ্রধান। লোকসাহিত্য বা লোৌকস-স্কৃতির এইরূপ সংবাদ সংযোগ 

সংক্রমণের কার্যকারিতা বিশিষ্টার্থে লোকসাংবাদিকতা নয়। আনুষ্ঠানিক 

বা অনানুষ্ঠানিক যে ভাবেই হোক না কেন, লোকসংস্কৃতির মধ্যে নান। 

প্রকার সংবাদমূলক বিবরণ বিরতি থাকতে পারে এবং তা সংযোগ কার্য 

সাধন করতে পারে । লোকসংস্কৃতির এই দিকটি বিশিষ্টার্থে ফাংশান বা 

কার্ষকারিতার দিক, লোক সাংবাদিকতা নয়। লোক সংস্কৃতির নিজন্ব 

র্পচ-ছ 



নিয়মে টুনু, ভাছু, ঝুমুর, গন্তীরা, আলকাপ, বোলান, চোরচুরনী, মেস্ছেনী, 

খণ, সও মরুরপক্থী, ছড়া, কবিগান, ছে নাচ, পটচিত্র প্রাভৃতির মধ্যে 

নানা ভাবে বান্তব বিষয় ও ঘটনাদি গ্তিফলিত হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে 

তা বাৎসরিক সালতামামী রূপ পরিগ্রহ করে সত্য, কিন্তু সেগুলি লোক: 

সঙ্গীত লোকনাট্য, লোকশিল্প, লোকসাহিত্যাদি রূপে প্রিগণিত হয়, 

লোকসাংবা দিকতা হিসাবে নয়। সংবাদমুলক ব৷ সাংবাঁদভিত্তিক রচনামাত্রই 

যেমন সাংবাদিকতা নয়, তেমন সংবাদ পরিবেশক, লোকসঙ্গীত, ছড়া, 

লোকাভিনয় মাত্রই লোক-সাংবাদিকতা নয়। রাজনৈতিক সাংবাদিকতা, 

শিল্পগত সাংবাদিকতা, শিক্ষাগত সাংবাদিকতা, গ্রামীণ সাংবাদিকতা 

ক্রীড়া সাংবাদিকত। প্রভৃতির ন্যায় লৌকিক সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতা 

শান্তর বা কার্ষের একটি শাখা, গুত্যক্ষরূপে লোকসংস্কতির অঙ্গ নয়। 

সংবাদপত্রের লক্ষণ বা সাংবাদিকতার ধর্মসমূহ লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে 

বিশেষভাবে অনুশ্থত বা প্রাতিপালিত হয় না, তাই এগুলিকে লোক- 

লাংবাদিকতা নামে বিশেষ অভিধায় অভিহিত ন1 করাই বিধেয়। লোক- 

সংস্কৃতির মধ্যে সংবাদ পরিবেশিত হয়, এবং সংযোগের ক্ষেত্রে লোক- 

সংস্কৃতিকে নান। ভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয় সত্য, কিন্তু লোক- 

সংস্কৃতি বিজ্ঞানের পরিভাষায় তা লোকসংস্কতিরই ব্যবহারিক প্রায়োগগত 

কার্ষকারিতার দিক তথা /২701164 01 10170010178] 8,5০০ 01 

ম91810919. 

বঙ্গ-ভারতীয় উপমহাদেশের মাধ্যম সংযোগ-বিষয়ক আলোচনায় 

নিমগ্ন হায়ে বিশেষভাবে স্মরণে রাখ প্রয়োজন যে আমাদের জন-সমাজের 

ক্হত্তম অংশ আজও গ্রাম্য জীবনধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সাক্ষরতা ও 

পাঁচ 



দারিদ্র সীমার নিদারুণ নিয়াঙ্কে তার্দের অবস্থীন। এই জনগোষ্ঠীর দিকে 
লক্ষ্য রোখে আমাদের দেশে মাধ্যম ও বার্তার যথাযথ ব্যবহার করা 

হয়নি। আমাদের দেশে সংযোগদাতা। ও বার্তাগ্রহীভার মধ্যে ব্যবধান 

ঘোচেনি, অধিকাংশ ক্ষোত্রেই সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা সজীব হয়ে 

ওঠেনি । অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তি বশতঃ যথাযোগ্য ভাবে সংযোগ-সাধনের 

ক্ষেত্রে অন্তরায় ঘটেছে এবং এঁতিহাগত বিশ্বীস ও মূল্যবোধ হারানোর 

ভীতিতে সাধারণ জনসমাজ দুরে সরে গেছে | মাধ ম ও বার্তা যথাযথ 

ব্যবহারের অভাবই সংযোগের কার্যকারিতাকে সংকুচিত করেছে বিভিন্ন 

ভাবে। একালের প্রচলিত জনমাধ্যমগুলি বনু দিক থেকে উল্লেখযোগা 

ও রমণীয় হালেও, গ্রচলিত লৌকিক জীবনধারার সঙ্গে তার একাস্মতার 
অভাব সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ডেকে এনেছে । তাছাড়া! আমাদের 

দেশে অদ্যাপি সংযোগ ব্যাপারটি মৃখ্যতঃ পুরাতন গুপনিবেশিক পদ্ধতিতে 
“[0009৬/1 [)01090955 01 %101091 17)0906 01 00111711109- 

(1০77” তথা উপর থেকে নিচু তলায় সংক্রমণের বা চু'ইয়ে পড়া পদ্ধতিতে 

থেকে গেছে। সংযোগের এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য উদ্দেশ্য নুসঙ্ষে 

প্রয়োজন [70112017021 1771006€ ০৫6 001)17011710801011 বা 

প্রালম্বিত সংযোগ সংক্রমণ পদ্ধতির সুবিস্তাব। আজ বিশেষভাবে 

প্রয়োজন স্থানীয় জীবনধারা ও লোকসংস্কতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন, 

যা বার্তাদাতা৷ ও গ্রহীতার মধো মুখোমুখী জীবন্ত পরিবেশ (1906 0০ 

908 1151115 51000861017 ) স্ষ্টি করতে পারে এবং স্বতঃস্কর্তভাবে 

যোগ-ক্রিয়াকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করতে পারে । 

বিজ্ঞীন ও মনন সাধনতার অগ্রগতির সঙ্গে সমাজ পারিপাশ্থিকের 



পরিবর্তমুখীনতায় সংযোগ-সংক্রমণের মাধ্যম ও উপাদানের বিকাশ ও 

পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু জনচিত্তে স্বৃত্তিকাশ্রয়ী লোকমাধ্যমের 

আবেদন ও সক্রিয়ত] যে সর্বাধিক সার্থকতামুখী এ তথ্য প্রমাণিত সত্য । 

তাই সংযোগমাধ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন লোকায়ত মাধাম ও 

কাঠামো! সমূহের সম্যক্ ব্যবহার । এই ব্যবহারের জন্ত লোকসংস্কৃতি 

বিজ্ঞানগত মাত্মপ্রস্তরতি একান্ত গ্রায়োজন ৷ লৌকিক মাধ্যমের ঘথামথ 

প্রায়োগের জন্ প্রয়োজন বাবসায়িক - সৌখীন ও দীক্ষিত প্রয়াস 

পরিহার। সংযোগ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লোকসংস্কতির উপাদান সমূহের 

বিজ্ঞানসম্মত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিচার-বিশ্বেষণ এবং বিষয়বস্তগত ও 

মাধ্যমগত দিক থেকে লৌকিক উপাদান সমূহের মথাযথ প্রয়োগ একান্ত 
প্রয়োজন । এর জন্য লোকসংস্কতিবিদ ও সংযোগ বিজ্ঞানীর সম্মিজিত 

প্রয়াস আবশ্টক। তাই বলা যায়--[1) 00111)00101090101) 

[79017901510 009118001981101) ০0 10110101151 8170 1৬1০018 

[0901016 1708 ৮1610 ৮2 81)0001951116 0170 2090071৮5 

15110, লোফসংস্কৃতিবিদ্ ও সংমৌগবিদের শৌথ সহায়তায় এমন 

পরিবেশ স্ষষ্টি করা সম্ভব যেখানে স্বতঃস্ফুর্তভাবে লোকসমাজই সংযোগ 

নংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। 

'অবশ্টট এই বিবয়টি অত্যন্ত সচেতনতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সদাধিত 

হওয়! প্রয়োজন, 'মন্যথায় তা লোককৃতি বা লোকসংস্কতির ( £9101919 ) 

পরিবর্তে লোকবিকৃত্তির (14781,06) আধার হয়ে উঠতে পারে। 

লোকস-স্কৃতি বিজ্ঞানের যথাপথ ব্যবহার উন্নয়নের বার্তা বা গ্রকল্প সমূহ 

প্রতিহাগতভাবে জনসাধারণের সচেতনাকে সমৃদ্ধ করতে ও গণউদ্ঠোগ 

সাত 



উন্মুক্ত করতে সফলকাম হযয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায় সংযোগ সক্রিয়তার 

ক্ষেত্রে লোকসংস্কতিগত মাধ্যমসমূহ নিঃসন্দেহে আধুনিক জনমাধ্যম 

সমূহের সার্থক ও অত্যাবশ্যকীয় পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত ও ব্যবহৃত 

হওয়া প্রয়োজন । অন্যথায় বঙ্গ-ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট 

পরিস্থিতিতে সংযোগের গণ্চরিত্র বিকাশ সুদূর পরাহত হয়ে থাকবে। 

এদিকে লক্ষ্য রেখেই সংষোগমাধ্যমের অনুশীলনে ও ব্যনহারে তৎপরতা 

প্রয়োজন। 0 

০৯ সপ পপ পানে 

সভাপতির ভাষণ 'অবলম্বনে লিখিত ও গ|কাশিত 

আট 



সঞ্জীব সরকার 

সামাজিক-মর্থ নৈতিক-সাস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 
সংযোগ-সমস্যা 

আমরা এক পৃথিবীতে বাস করি, কিন্তু আমাদের অবস্থান ছ্ই 

মানচিত্রে । এক মানচিত্রে সমৃদ্ধি ও ধশ্বর্ষের যাবতীয় চিহ্ন বর্তমান, 

অন্ মানচিত্রে দারিদ্র 'ও ক্ষুধার মহাসাগর । আজকাল অবশ্য কেউ 

কেউ পৃথিবীকে তিনটি মানচিত্রে বা মেরুতে ভাগ করেন। সে যাই 

হোক, আমাদের অবস্থান যে মানচিত্রে বা মেরুতে সেখানে অভাব, 

দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও শোষণই আমাদের নিত্যসঙ্গী | 

সমৃদ্ধ প্রাথম বিশ্বই হো আর অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বই হোক সমাজট। 

হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত । 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে যার! সমাজে ও রাষ্ট্রে ক্ষমতায় 

অধিষ্টিত তার আরও পরাক্রমশীলী 5য়্ে উঠেছে । তাদের আধিপত্যের 

হাত প্রসারিত হচ্ছে প্রথম বিশ্ব থেকে তৃতীয় বিশ্ব পর্ধন্ত সার! জগতে । 

এ যুগ হচ্ছে টেকনোলজির যুগ । একথা বলা হয়ে থাকে জ্ঞানে 

বিজ্ঞানে মানবসভ্যতা এখন এক শীর্ধতম পর্ধ্যায়ে উপনীত হয়েছে । 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, যে টেকনোলজির দৌলতে মানবসভ্যতার 

এতো! রমরম|, সে টেকনোলজি কাদের হাতে, কার! সেট! ব্যবহার করতে 

পারে। 

অর্থনৈতিক তথ! রাজনৈতিক আধিপত্য যাদের হাতে. তারাই 

স্বাভাবিক কারণে তাকে ব্যবহার করতে সক্ষম। তাহলে সভ্যতার 

চাবিকাঠি কি তাদেরই হাতে যার! সংখ্যায় মুষ্টিমের, অথচ অপরিমেয় 

শক্তির অধিকারী? আর যার! সংখ্যায় অগণ্য সংখ্যাগরিষঠ, অথচ 



ক্ষমতাবঞ্চিত, শোধিত, নিচের তলায় পড়ে থাক! এই মানুষগুলির 

সভ্যতা স্ষ্টিতে কি কোন অবদান নেই ? 

একথ। আজ মনে রাখা দরকার, যারা টেকনোলজির ক্ষমতা রাজ- 

নৈতিক ক্ষমতা তথ! অর্থ নৈতিক ক্ষমত। কুক্ষিগত করে রেখেছে তারাই 

নিয়ন্ত্রিত করছে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক গণ-মাধ্যম “মাস- 
মিডিয়া” নামে যা পরিচিত । 

পুথিবীকে পদানত ও জনগণেশকে শ্বপক্ষে আনার জান্য ব্যাপক 

প্রচার ও মগজ ধোলাই আবশ্ুক। এই কাজে “মাস-মিডিয়া” হাচ্ছে 

উপযুক্ত হাতিয়ার । এই জন্টেই টেলিভিশন, রেডিয়ো, সংবাদপত্র, 

চলচ্চিত্র এই সব আধুনিক গণ-মাধ্যমগুলিকে তারা কজ1 করে রেখেছে । 
এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে তাঁরা তাদের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, রুচি, 

আচার-আচরণ জনসাধারণের মধ্যে আকষণীয় করে ছড়িয়ে দেয়। স্থষ্টি 

করে এমন প্রত্যাশা, আকাজ। ও চাহিদা, যাতে তাদের কারখানার 
উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যগুলি বিকায়। 

এই ভাবে তারা সংস্কতির অঙ্গনে গুাবেশ করে এক ভোখবাদী 
সংস্কৃতির (09175917767 0০81101716 ) পতন করে। সংস্কৃতি হয় পথ্য 

বিক্রয়ের হাতিয়ারে পরিণত । সুস্থ সংস্কৃতি, জনগণের সংস্কৃতির অবনয়ন 

ঘটায়। সমাজ রূপাস্তরের জন্চে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে বিপথ- 

গামী করে। 

বিশ্বকে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বাক শোষণ করার ক্ষেত্রে বনুজাতিক 

ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির মুখ্য ভূমিকা আছে। 

বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, পৃথিবীর ছয়টি বহুজাতিক 

সংস্থা পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । সংবাদপত্র 

এখন তাই সংবাদের চেয়ে বিজ্ঞাপনের বাহন হয়েছে । আমেরিকা 

মহাদেশের সংবাদপত্র সন্বান্ধে একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, কাগজের আশি 

ভাগই পুর্ণ হয় নান! চটকদারী বিজ্ঞাপনে । মাত্র ২০ ভাগে থাকেসংবাদ। 
বল। বাভুল্য মাত্র সে সংবাদ সাধারণ মানুষের জীবন, জীবিকা সংক্রান্ত নয়। 

দশ 



টেলিভিদনের প্রভাব আজকাল প্রচগ্ডভাবে পড়েছে, বিশেবতঃ 

মূল্যবোধ ও প্রত্যাশার ক্ষেত্রে । বহুজাতিক সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রচারের 

একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এই টিভি। এর মাধ্যমেই ভোগবাদী 
সংস্কৃতির ব্যপিক প্রচার ও প্রসার ঘটছে । 

টিভি-র প্রভাব ও প্রতিক্রিয়। তৃতীয় বিশ্বের যুবসমাজ ও শিশুদের 
উপর কি ভয়াবহ ভাবে পড়েছে, তার সমীক্ষাও অনেকে করেছে । . 

আসলে বন্ুজাতিক বিজ্ঞাপন সংস্থা ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলি 

এই তথাকথিত মাস-মিডিয়াকে নিয়স্শ্রিত করে রেখেছে । গণ- 

মাধ্যমগুলি বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তাই হয়েছে গণ-বিরোধী মাধ্যম | 

বিজ্ঞান ও টেকনোলজীর নতুন নতুন আবিষ্ষীর এই গণ-বিরোধী 

মাধ্যমকেই মদত দিয়ে যাচ্ছে । তারই দৌলতে গণ-মাধ্যমগুলি বিশ্বের 

বুকে সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে । টেকনোলজিও ব্যবহৃত হচ্ছে 
মানব সমাজের সর্বনাশ ঘটাবার কাজে । লোকসমাজের ভিত্তি ছিল্স 

পারম্পারিক আদানপ্রদান ও ভাব বিনিময়, তা লোপ পেয়ে গেছে। 

একমুখী গণ-মাধ্যমে পারস্পারিক আদ।নপ্রদানের স্থান নেই, স্থান নেই 
জনগণের স্জনশীলতার। মুক্তিদায়ী প্রক্রিয়ার বিরদদ্ধে মাসমিডিয়া 
নীরবতার সংস্কৃতির উদ্গীতা। 

মান-মিডিয়া নিযে বিভিন্ন দেশের যে বিশ্লেষণ হয়েছে, তাতে এই 

সিদ্ধান্তেই আসা! যায় যে. বর্তমান কালে মাস-মিডিয়ার সঙ্গে টেকনো- 

লঞ্জির অশুভ মিলনের ফলে বিশ্বের বুকে অমিতপরাক্রমশালী এক বনু 
স্তর বিশিষ্ট হুষ্ট চক্রের সবব্যাপী ( £01%1)60701) । জন্ম হায়েছে । যার 

সঙ্গে যুক্ত আছে রুহৎ শিল্প গোষ্ঠী, মাথায় বসে আছে ইলেকট্রনিক ও 
নিউক্লিয়ার ইগ্ডাষ্ি-যাকে চালন। করছে বকুজাতিক সংস্থা ও সামরিক 

শক্তি। এই মহাঁচক্রের প্রবল বাহু জালের মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 

আছে। তার থেকে রেহাই নেই তৃতীয় বিশ্বের মানুষের । সুবিধা" 

ভোগী শ্রেণীর হাতে এনে দিয়েছে বিপুল বৈভব ও ক্ষমতা । | 

এই সর্বব্যাপী হৃষ্টচক্র ঘে কেবল রাজনৈতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেই 

এগার 



গুভাব বিস্তার করেছে তাই নয়, এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে আরও গভীরে, 
মনোজগতেও পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। 

চতুর্থতঠ প্রযুক্তিগত শতির সমাজের-কাছে কোন দায়দায়িত্ব নেই, 

দৈনন্দিন জীবনে চালনা করার ক্ষেত্রে ঘেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া 

হয় তাকে এড়িয়ে চলে, তা সত্বেও দেশ-কাল-পাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, 
নিজেকে কোনরকম নিয়ন্ত্রণের বাইরে রেখে । 

এই দিকগুলি বিশ্লেষণ করে একজন সমাজবিজ্ঞানী রায় দিয়েছেন __ 

প্াযুত্তি বিগ্ঠা এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যা অতি বিরাট ও জটিল, 
যাঁকে কেন্দ্রীয় ভাবে স্থুনিয়ন্ত্িণ করা সম্ভব নয়, ব্যক্তিগতভাবেও নয়। 

এর ফলে এর বিপর্ষয় অবশ্থস্তাবী। এবং যেহেতু শিক্প-সভ্যতার সঙ্গে 
এর অঙ্গার্ষি যোগ, আজকের সমৃদ্ধ এই শিল্প-সভ্যতার ( 1105019) 

61111780101) ) অধঃপতন অনিবার্ধ । 

এই অনিবার্ধতার কথা সবাই হয়ত স্বীকার করে নেবেন না । 

কিন্তু একথ! অস্বীকার করতে পারবেন না, আমরা সভ্যতার এক 
বিপর্যয়কর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি । 

প্রযুক্তিরিজ্ঞান ও বিজ্ঞান আজ যাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার মধ্যে চলে 
গেছে তারাই মানবসভাতাকে এই বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে) : 

সারা-বিশ্বের এই পটভূমিতে আমাদের দেশের কথা বিবেচনা করতে 

হবে। . প্রখানকার সংস্কতি,ও সংযোগ-মাধ্যম এক বিচিত্র ও জটিল 

প্রক্রিয়ার শিকার । দীর্ঘ গ্পনৈবেশিক শাসনের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি 
বাদ দিয়ে এখানে এক গুপনিবেশিক সংস্কৃতির পত্তন হয়েছে ।' এর 

পুরোধা হচ্ছে সহরাঁঞ্চলের এলিট.শ্রেণী। এরা যে সংস্কৃতির উদ্গাতা 
তার মূল মন্ত্র এসেছে শিল্লোব্লত পথম রিশ্ব থেকে ৷ প্রথম বিশ্বের 
'শিল্পসভ্যতাকে' সার্জনীন সভ্যতা, যুগের মভ/ত। বলে প্রচার কর! 

হয়েছে । স্বাধীনোত্বর যুগে আশির দশকে এসেও নিজন্ব সংস্কৃতি ও 
মাধ্যমকে অস্বীকার করে এই তথাকথিত প্রযুক্তি সভ্যতাকে অনুকরণ 

করে নিজেকে উন্নত করার প্রয়াস আরও জোরদার হয়েছে ।. দেশের 

বার 



'ধনিকগোতী, বিশ্বব্যা সী হৃষ্টচক্রের (৪০1১1৩00017) অঙ্গ হিসাবে তার 
বাহু বিস্তার করে চলেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সংযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রে, 
'জীবনের সর্বক্ষেত্রে । | 

আমাদের নেতারা সবদাই তথাকথিত উন্নত দেশের উন্নত কলা 
কৌশল ও প্রযুক্তিবিষ্া আমদানী করতে লালায়িত। 

এতে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের আধুনিকীকরণ কি হয়েছে 
জানি না, কিন্তু বহুজাতিক সংস্থা ও সমর-শিপ্লের ফলাও কারবার হয়েছে, 

তাদের কুটজাল আরও পোধিত হয়েছে এবং সম্বদ্ধশালী শ্রেণীর সমৃদ্ধি 
ও ক্ষমতা আরও বেড়েছে । অপসংস্কৃতির জোয়ারে আজকের যুবসমাজ 

উন্নতজীবনের সংগ্রাম থেকে দ্বরে সরে গেছে। 

ভারতের মাস-মিতিয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা 

এতোক্ষণ ধা আলোচন। কর! হোল, তার পরিপ্োক্ষিতে আমাদের 
দেশের মাস-মিডিয়াকে বিচার করা যাক । 

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই থ।কে গ্রামে । এবং মিরক্ষরের 

সংখ্যা অনেক বেশি । কাজেই লিখিত মাধ্যমের প্রচার সীমাবদ্ধ । 

সারা ভারতে প্রায় ১৯ হাজার পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার 

মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১৩৪টি 

এদের মোট প্রচার সংখ্যা ৫* লক্ষের কিহ বেশি! এই সংখ্যার 

৯৩ ভাগই বিক্রি হয় সহরাঞ্চলে । সমগ্র লোকসংখ্যার মাত্র ১* ভাগ 

হচ্ছে এরা । 

এই মুষ্টিমেয় ১» ভাগ জনসমষ্টিই হচ্ছে তথাকঘিত জনমতের 
নিয়ন্ত্রক । শিক্ষা ও সম্পদের ক্ষেত্রে এরাই পুরোভাগে । কাজেই 
সংবাদপত্রের প্রচার ব্যাপক না হলেও প্রভাব ও বিকাশ জাতীয় জীবনে 

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে । আমাদের মতো নিরক্ষর দেশেও 

সংবাদপত্র একটি শক্তিশালী মাস-মিডিয়া । তাই বৃহৎ ধনিকগোঠী, 

(তের 



ক্ষমতাবান শ্রেণী ও রাজনৈতিকগোষ্ঠী সকলেই আপন আপন স্বার্থে এই 
মাধ্যমকে ব্যবহার করতে সদাই তৎপর । 

সংবাদপত্র আজ রূহৎ ইন্ডাষ্ত্িতে পরিণত। যার মূল লক্ষ্য 
মুনাফা অর্জন, তার সঙ্গে জনমতকে আয়ত্তে রাখাও একটি উদ্দেশ্য । 
উন্নত দেশের মতোই সংবাদপত্র ক্রমশই বিজ্ঞাপনমুখী হয়ে উঠেছে 
কারণ বৃহৎ শিল্প-বহুজাতিক ব্যবসায় সংস্থার অঞ্তভ আতাত দৃঢ়বদ্ধ 
হয়েছে। 

আমরা বাংলা পংবাদপাত্রের এক সপ্তাহের এক সমীক্ষায় দেখেছিলাম, 

৪, ভাগ থাকে সংবাদ আর ৬* ভাগই বিজ্ঞাপনে ভতি। গতিট? 

কোনদিকে এতেই বোঝ যাবে। 

সংবাদ য1 থাকে ত। বি্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশই জাতীয় 
ও আন্তজাতিক স্তারের খবর যার সঙ্গে দেশের আশি ভাগ মানুষের কোন 

সংযোগ ব। প্রাসঙ্গিকতা৷ নেই । সংবাদপাত্রের খদ্দের তো সহরাঞ্চালর 
মাত্র ১* ভাগ সুবিধাভোগী মানুষ । এই ১০ ভাগ লোকের কথাই 

বেশি স্থান পায়। গ্রামাঞ্চলের মানুষ সারা দেশের ৮* ভাগ তারা! 

স্বভাবতই হয় অবজ্ীত। তাদের কথ তাদ্দের জীবন তার খবর স্থান 

পাবে কেন ? 
মাসমিডিয়ার সব চেয়ে প্রসারিত মাঁধাম হচ্ছে রেডিয়ো। প্রায় 

তিন কোটি রেডিয়ো সেটের মধো ৮* ভাগই হচ্ছে সহরাঞ্চলের 

পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ। সমীক্ষায় প্রকাশ প্রায় ৬* লক্ষ সেট আছে 

গ্রামাঞ্চলের ৫২ কোটি মানুষের। আমরা পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের 

বিভিন্ন গ্রামে সমীক্ষা কারে দেখেছি মোট লোকসংখ্যার মাত্র ১৭ 

শতাংশের ট্রানজিস্টার আছে । 
রেডিয়ো ষ্টেশনের বাক্তিগত মালিকানা নেই এখানে ' ভারত 

সরকারের একটি সংস্থা আকাশবাণী । কাজেই সরকারের বক্তব্য ও নীতি 

সরকারী নেতৃত্বের ভাবমুদ্তি প্রচারের মাধ্যম হিসাবেই প্রধানত রেডিও, 
ব্যবহৃত হয়। সরকারের শ্রেনীণ্চরিত্র এই মাধ্যমটির মধ্য দিয়ে পরিষ্ফুট । 

চোদ্দ 



অন্যদিকে এর বিভিম্ন অনুষ্ঠান-স্থুচীর মাধ্য বিজ্ঞাপন-স-স্থার প্রাধান্য । 
শ্রোতাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে হিন্দি চলচিত্রের গ্বান, ব্যবস্থারী সংস্থার 
প্রমোদমূলক নাটিকা, চুটকি, হাসি-মঞ্চর প্রস্থৃতি। 

প্রমোদ-মাধ্যমের স্বাম্প্রতিক সংযোজন হচ্ছে টেলিভিশন । দিল্লী 
সহারে ১৯৫৯ স্বালে প্রথম টিভি চালু করে ভারত সরকার । শিক্ষামূলক 
অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই নাকি টিভি প্রতিষ্ঠা করা! হয়। কিন্তু 
বর্তমানে রডীন ছবির দৌলতে ও বিজ্ঞাপনাতা সংস্থার দৌরাস্ম্যে সেই 
উদ্দেশ্য প্রায় নিবাসিত। এখন প্রমোদ ও অবসর বিনোদনই টেঙ্সি- 

ভিশন দর্শকের বড়ে প্রত্যাশা । সংযোগ ও শিক্ষা এখন শত হপ্ত 
দুরে। 

সহরাঞ্লেই টিভির প্রসার। কয়েক বছরের মধ্যেই টিভির সখ্য 

অনেক বোড়ে গ্রেছে। কলকাতা সহরে লাইসেলপ্রাপ্ত 

টিভে সেটের সখ্যা ছিল ২৩৭, ৪৪৫টি । এখন আরো! বেশি । সহরের 

মধ্যবিত্তের মধ্যেই টিভির জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ । 
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মাধ্যম বিষয়ে সমীক্ষা! চালিয়েছিলেন রাজস্থানের চারটি জেলায় । এই 

সমীক্ষায় প্রকাশ যে, গ্রামাঞ্চলে টিভির জনপ্রিয়তা নেই এবং তার 

গ্রাভাবও খুব সীমাবদ্ধ । 
আমর! পুক্রলিয়। ও সাঁড়গ্রামের অনেকগুলি গ্রামে সমীক্ষা করে 

এঁ একই সিদ্ধান্তে এসেছি ৷ 
একটি নমুনা সনীক্ষায় প্রকাশ--১৩৩০৪ টি টিডি 

সেটের মধ্যে ৭৫ ভাগই হচ্ছে হাই স্কুলে উত্তীর্ণ শিক্ষিতদের। এরা 
বিদ্যা অর্জন করেছে, বিত্তবান বলেই । 

কিভাবে টিভির অনুষ্ঠান-সুচী তৈরী করা হয়. কার করে, কাদের কথা 

মনে রেখে-_এসব প্রন্ম বিচার করলে এই সব কথাই বেরিয়ে আসবে বে, 

সহাবের এলিট শ্রেণীই এর মধ্যমণি । তাদের কালিচার, তাদের কথাই 

পনের 



প্রতিফলিত হয় এর মধ্যে । এমন কি লোকসংস্কৃতির যে নমুনা উপস্থিত 

কর হয়, ত1 হয় বিকৃত, না হয় মধ্যবিত্ত বাবুর দৃষ্টিভঙ্গীতে। 

বর্তমান সমাজ কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক মাসমিডিয়ার চরিত্র 
হচ্ছে গণবিরোধী । ক্ষমতাবান শ্রেণী ও তার বশংবদ এলিট গোষ্ঠীর 

ধ্যানধারণ, ভাবাদর্শ, মুল্যবোধ, রুচি ও আচারআচরণে প্রচারের 

শক্তিশালী যন্ত্র। এ মাধ্যম একমুখী, কেন্দ্রীভূত। নুতরাং পার০।রিক 
আদানগ্রদানের ব1 ভাব প্রকাশর ক্ষেত্র অনুপস্থিত। স্মুতরাং এ হচ্ছে 

নীরবতার সংস্কৃতির উদ্গাতা। এ মাধ্যম অনুভূতিকে নিবাপিত করে, 
জিজ্ঞাসার অস্ত ঘটায়, বোধশক্তি ও স্থজনীক্ষমতাঁকে খব করে। | 

কমু.নিকেশনের মূল অর্থ পারস্পারিক আন্তরিক সংযোগ-_তা হয় 

নিবাসিত। 

এই পটভূমিতে ব্যাপক জনগণের ন্থার্থে বিকল্প মাধ্যমের কথা 

'আসে। বিকল্প মাধ্যম উৎসারিত হয় মেহনতি মানবের স্থজনীক্ষমতা 

থেকে, তাদের নিজন্ব আঙ্গিক ও প্রকরণের উপর ভিত্তি করে। 

এ মাধ্যম চেতনার উদ্বোধক এবং মুস্তিদায়ী প্রক্রিয়ার অঙ্গ। 
সত্যিকার আন্তরিক সংযোগ এর দ্বারাই সাধিত হতে পারে । - 

লোকায়ত সংস্কৃতির ধারার উপর ভিস্ত্ি,করেই এ মাধ্যম গড়ে উঠাতে, 
পারে। 

কারণ, লোক মাধ্যম হচ্ছে গ্রামের অগণিত মানুষের নিজন্ব মাধ্যম, 

আবহমান কাল থেকে য। চিরপ্রবাহমান সজীব ও সঙল। তাদের চেতনা, 

বোধ ও অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা মাধ্যম । স্বীয় পটভূমিকায় 
আপন প্রয়োজনে জনগণ থেকে উৎসারিত । এ ফোন ধার কর! মাধ্যম 

নয়, বা কোন আরোপিত উপায় নয়। এগুলি গ্রামের বা সহারের 
মেহনতি মানুষের দৈহিক, মানসিক দক্ষত! দিয়ে তৈরী, তাদের বুদ্ধিগত, 
ভাবগত উপলব্ধির মধ্যে বিকশিত, তাদের, কল্পনার জগৎ ঘিরে এর 
বিস্তার। এ আধুনিক প্রায়োগ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল 'নয়, হদিও 

যোল 



সহজলভ্য হালে তাকে ব্যবহারে বাঁধা নেই। সমাজ পরিবর্তানের সাথে 
সাথে এ-ও পরিবর্তনশীল । 

লোকসংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় নয় সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের সাথে 

স।থে লোকসংস্কাতির রূপ ও বক্তব্য পরিবতিত হয়। সেদিক দিয়ে 

লোকসংস্কৃতি চিরায়ত হায়েও সমকালীন । 

আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে লোক- 
মাধ্যামর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একথা অনেকেই স্্রীকার 

করেন । 

তথাকথিত গ্রণ-মাধ্যমগুলির প্রচণ্ড প্রতাপ ও গণ-বিরোধী ভুমিকায় 
চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন । তাই অনোকই মুখ কিরিয়েছেন 

প্রচলিত লোক মাধ্যমের দিকে । 

সংবোগ সাধন ও জনগণের সংগঠিত হবার ক্ষেত্রে গুচলিত লোক- 

সংস্কৃতির ভূমিক। ও চরিত্র বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বিগত ছু বছর বিশ্বের 

চারটি দেশে সমীক্ষা কার্য চালানে। হায়েছে। মেকসিকো, ফিলিপাইন, 
কেনিয়া ও ভারতবর্ষে এই সমীক্ষা সমা গু হয্যাছ। 

এই সমীক্ষারই অঙ্গ হিসাবে আমর! পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও 

উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি গ্রামে অনুসন্ধান-কার্য চালিয়ে তথাকার লোক- 

সংস্কৃতির রূপ ও ভূমিকা বিগ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি । 
বর্তমান সংকলন সেই ক্ষেত্র গবেষণারই ফসল । [শু 



বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

বঙমান সমাজ ব্যবস্থা লোকমাধ্যম 
॥ এক ॥ 

টিভি, বেতার, দংবাদপজ 

জনগণের সামনে বক্তব্য প্রচারের জন্য কোন না! কোন মাধ্যমের 

প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাধানতঃ কয়েকটি মাধ্যমের 
সাহায্যে বিভিন্ন বক্তব্য প্রচারিত হয়ে থাকে। যেমন £ ১- টিভি, 
২* বেতার, ৩. সংবাদপত্র । এই তিনটি হলো শত্তিশালী গরচার মাধ্যম । 

কিন্ত আমাদের গরীব দেশে শহর অঞ্চলে ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিভ্াদের 

বাড়িতে শুধু টিভি দেখা যায়। বর্তমানে নিয় মধ্যবিত্বদের মধ্যে টিভি 
ক্রয় করার ঝৌক দেখ। দিয়েছে । তবু বলা যেতে পারে, শহর অঞ্চলে 
গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে এবং বনু বস্তিতে টিভি ব্যাপক ভাবে ঢুকতে 

পারেনি । পশ্চিমবাংলার অধিকাঁশ অধিবাসী সুদূর গ্রাম অঞ্চলে বাস 
করেন 1 গ্রামে টিভি দেখার প্রশ্ন ওঠে না । কেন না, অসংখ্য গ্রামে 

আজও ইলেক্ট্রিক পেঁছীয়নি। এবার টিভি অনুষ্ঠানগুলির কথায় 

আসা যাক। টিভিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতে! অনুষ্ঠান দেখানে। 

হয়। অধিকাংশ বিষয়ের আয়োজন করা হয় উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত 

সমাজের ভালে লাগার মতো অনুষ্ঠান । মাঝে মাঝে শহারের ছেলে- 

মেয়েদের গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক পোশাক পরিয়ে কয়েকটি লোকনৃত্য 
পরিবেশন করতে দেখা গেছে । বিভিন্ন জেলা ও গ্রামের লোক উৎসব, 

লোকনৃত্য একবারে যে দেখানো হয়নি তা নয়। কিন্তু তার সংখ্য! 

খুব অল্প। এই গুসঙ্গে আর একটি কথ উল্লেখ করা প্রয়োজন, 

আঠার 



কলকাতা শহরে ধীদের বাঁড়িতে টিভি আছে, তাদের অনেকে দরজার খিল 
দিয়ে টিভি দেখেন। এর ফলে একই বাড়িতে একাধিক টিডির এস্টেনা 
চোঁখে পড়ে । যেখানে এক সময় শহর ও গ্রামে দল বেঁধে নর-নারী 

কথকথা, পাঁচালী, মনসামঙ্গল গান গুনতো। বর্তমানে একসঙ্গে ব। লোপ 

পাচ্ছ। টিভি দরজায় খিল দিয়ে বসার দিকে নিয়ে চলেছে । 

প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে বিচ্ছিপ্রতার দিকে। 
ব্যক্তি-কেক্দ্রিক মানসিকতার দিকে । 

দ্বিতীয় মাধ্যম ঃ বেতার। বেতার একটি শক্তিশালী প্রচারের 

মাধাম। এই কথায় কোন বিতর্ক বোধ হয়ে উঠবে না । লুদূর গ্রামে 

ছোট ছোট ব্যাটারি চালিত বেতার অনেক চীবী, সাইকেলরিকস। চালক। 

পাঁনের দোকানেও দেখা যাঁয়। বন নর-নারী বেতার শোনে । বিশেষ 

করে কৃষিকিখা, স্থানীয় সংবাদ ইত্যাদি অনেকের ভালো লাগে। 
স্রীওতালী অনুষ্ঠান সাওতাল সমীজে অনোর কাছে প্রিয় হয়েছে। 

অনেক গ্রামে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বেতারে গ্রামীণ অনুষ্ঠান শুনতে 
দেখা যায় । বেতারেও অধিষ্কাৎশ লোকসংগীত শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের 

ছেলে-মেয়ে গেয়ে থাফেন। গ্রাম-বাংলার অনুষ্ঠানগুলিতে গ্রামের 

শিল্পীদের গানও শোনা যায়। ক্িত্ত খুব বেশি নয়। গ্রা.মর কথায় 

আলোচনা কিংবা লোকসংগীত নিয়ে ছিছু বলার সময় গ্রামের লোক: 
শিল্পীদের বাদ দিয়ে বললে বক্তব্য অসম্পুর্ণ থেকে যায়। টিভি এবং 

বেতার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার যন্ত্র। প্রচারের বিষয় ফেন্ছ,য় 
সরকারের ছাকে ফেল! বক্তব্য গ্রচার করা হয়। 

তৃতীয় শক্তিশালী মাধ্যম & সংবাদপত্র । এখানে আমি নিক্ষের 

কোন বক্তব্য রাখছি না। বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামের সাধারণ মানুঝ, 

অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট দোকানদার লোকশিল্পী।র 

সঙ্গে কথা বলার সময় যে সব মন্তব্য গুনেছিলাম, তাদের সেইসব বক্তব্য 

এখাঁনে কয়েকটি ভাগে ভাগ কবে তুলে ধরা হালো । 
অনেকের ধারণ, সংবাদপত্রগুলি বর্তমানে শহর অঞ্চলের ধনী, 

উনিশ 



মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের ঘরে বেশি যায়। টনিক সংবাদপত্র 
শহর অঞ্চলে বিক্রি বেশি, সংবাদও থাঁকে শহরের । 

জনৈক প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেছিলেন, এক সঃয় বড় কাগজ- 

গুলি গ্রামের কথ। বেশি লিখতো৷ । এই কারণে গ্রামে গ্রামে সেদিন 

স্বাধীনতার সৈনিক প্রচুর দেখা গিয়েছিল। তাদের সেদিনের ভূমিকা 
ভুলে যাবার নয়। 

গ্রামের আনেকে উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ সুদূর গ্রামে ঘরে ঘরে 
আজও সংবাদপত্র ঢুকতে পারেনি । 

প্রাথম কারণ. গ্রামের মানুষের আথিক অবস্থা ভালো নয়। বর্তমানে 

৭০1৮*।৯০ পয়সা দিয়ে কাঁগঞ্জ ক্রয় করার ক্ষমতা অনোকের নেই । 

বাঁকুড়া জেলায় জনৈক প্রবীণ শিক্ষক বলেছিলেন, এক সময় বাংলা 
অগ্ধ সাগাহিক কাগজ গ্রামে আসতো । গ্রামের মানুব কম খরচে প্রায় 

দৈনিক কাগজের সংবাদ পাঠ করতে? সেই ধরণের অর্দ সাপ্তাহিক 
আরি দেখা যায় না। 

দ্বিতীয় কারণ, নিরক্ষরতা। 

তৃতীয় কারণ, যে সব সংবাদ বেতারে শোনা যায়, অধিকাংশ সেইসব 
সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কয়েকজনের ধারণ, বেতার য। 

শুনেছি, আবার সেই সংবাদ জানার জন্য পয়সা খরচ করবো কেন? 

যদিও এই কথা৷ কয়েকজনের মুখে শুনেছিলাম । 

চতুর্থ কারণ. সংবাদপত্রে গ্রামের কথা জেলার কথা স্থান পায় অতি 

সামান্য । কাঁগজে সংবাদ থাকে অল্প, বিজ্ঞাপন বেশি চোখে পড়ে। 

পঞ্চম কারণ, অধিকাংশ গ্রামের সাধারণ গরীব মানুষের সংবাদপত্র 

পড়ার অভ্যাস নেই। 

ষষ্ঠ কারণ, গ্রামে যাদের টাকা-পয়ম। আছে, তাদেরও কাগজ ক্রয় 
করে পড়ার অভ্যাস অনেকের হয়নি । 

সপ্তম কারণ, সংবাদপত্র ঘে একটি প্রচারের শক্তিশালী বাহন, সুদূর 
গ্রামের বহু গ্রামবাসী এই কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়না । 

কুড়ি 



এখন প্রাশ্ন আধুনিক প্রচারের মাধামের দিকে ন! তাকিয়ে কি ভাবে 
গ্রামের অসংখ্য নর-নারীর সামনে বক্তব্য ভুলে ধরা যায়? এই প্রশ্নের 
উত্তর পাঁওয়া যাবে, সেকালের গ্রামীণ গণমাধানগুলি নিয়ে আলোচনা 
করলে। 

॥ তুই ॥ 

হার্ট, মেলা, গ্রামীণ লোকনাটা, যারা, পথের নাক, 

আলকাপ, লেটো, মাছানি 

গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ চিরদিন অন্যারের বিরুদ্ধে কয! 

বলেছে । সাধারণ মানব নিশীড়িত জনের হয়ে প্রতিবাদ করোন্ে। 

যেখানে অন্যায় দেখেছে, সমাজবিরোধী কাজ চোখে পাড়া, সেইসব 

কথ দলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা আমরা দেখেছি । গ্রামের মানু 

বিভিন্ন ধরণে বা রীতিতে প্রচার করতেন । ভীদের বক্তব্য তুলে ধরাতেন 

নানা ভাবে । জনগণের কানে প্রচাবের ভালে! জায়গা, ১. হাট, 

২. মেলা, ৩. গ্রামীণ লৌকনাট্যের আপর। 

সমাজে অনাচারের কখা জনসমাগম বুল হাটের মাঝে গ্রাকাশ করার 

রেওয়াজ এক সময় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল । এই প্রাসঙ্গে 

াঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাটে হাড়ি ভাক্ষা' লেখার কিছু অংশ 

এখানে উল্লেখ কর! হলো £ “একটা খাসী বলিদান দিয়া তাহারই 

নাড়ীভুড়ি এঁ ছাড়িতে পোরা হইত । খানা-পিনা শেষ হইলে, 

অভিযোক্তা তাহার অভিযোগের কথা বর্ণনা করিতেন । তাহা শুনিয়া 

ঘেঁট হইত। প্রায়শঃ লাম্পটোর অভিযোগই করা হইত ।”*"" তাহার 

পর এই নাড়ীভু ডিপূর্ণ হাড়ি মাথায় করিয়া হাটের দিন একটা কেন্ত্রস্থ 
বড় হাটে উপস্থিত করিতে হইত । হাট যখন জমজমা৷ চলতেছে, তখন 

হাটের মধ্যস্থলে কুৎসা কীর্তন করিয়া আছাড় মারিয়া হাড়ি ভাঙ্গা 

হইত ।' | 

একুশ 



সেকালে হাটে ওই ভাবে দশের সামনে সমাজবিরোধী কাজের 
গ্রাতিবাদ করা হতো৷। অধিকাংশ, ক্ষেত্রে থাকতো কেচ্ছা-কাহিনী | 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথ! বল1 দরকার, বর্ধমান জেলায় যে হাঁটে হীড়ি 

ভাঙা হতো তার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯৪৫ সালের একটি' গানে । 

বর্ধমনি জেলার কাটোয়া থেকে গানটি সংগ্রহ করেছিলাম । ওই 
সময় কোন এক অসৎ ব্যবসায়।কে লক্ষ্য করে সঙের মুখ দিয়ে বলা 

হয়েছিল ঃ হাঁটে হাড়ি ভাঙবে লোকে, / পড়বি ধর সবার চোখে । | 

চোরা-চালানী বলবে সবে, / লাভের খেল তখন হবে। 

ওই রকম আরও কয়েকটি গান ও ছড়। 'হাটে হাড়ি ভাঙার' কথা 

শুনেছিলাম । যেমন £ 
ভাঙ ভাঙ ভাই, আজ হাটে হাঁড়ি, 

চৌর1 ফৌট। কেটে, দেখ চড়ে গাড়ি । 

চোরা স্ষধার অন্ন, লুকিয়ে রাখে, 
চাল, চিনি, ময়দা, বস্তায় ঢাকে। 

এই গান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চোঁরাকারবারীদের বিরুদ্ধে রচিত 
হয়েছিল৷ 

একসময় গ্রামীণ মেলায় বু নর-নারীর ভিড় হাতো। আজও ভিড় 
হয়ে থাকে । গ্রামীণ মেলার অনেক পরিবর্তন হয়েছে । হারিয়ে যাচ্ছে 

গ্রামীণ শিল্প । হারিয়ে যাচ্ছে লোকসংগীত, লোকনাট্য। কিস্তু ভিড় 

আজও চোখে পড়ে । এই ভিড় দেখে এক সময় লোকনাট্যের দল 

মেলায় দাড়িয়ে গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য প্রচার করতেন। 

সেকালে গ্রামীণ যাত্রাগানে সমাজে ন্তায় আদর্শ, সততা ইত্যাদি 

প্রচার করা হাতো । গ্রামীণ যাত্রাগানের ভেতর দিয়ে ধর্মের জয় এবং 

অধর্মের পরাজয় এই কথা সেকালের পালাকারেরা ভুলে ধরতেন । 
যাত্রাগানের 'বিবেক' মাঝে মাঝে আসরে ছুটে এলে গান গেয়ে স্ায় ও 

সত্যের বাণী প্রচার করতেন 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলকাতায় ষাত্রাদলের লোকেরাও নীরব 

বাইশ 



ছিলেন না। হ্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক প্রচারের জন্ত কয়েকটি 

সাত্রাদল চেষ্টা করেছিল। ভোঙলানাথ কাব্যশান্ত্রী শ্বদেশী আন্দোজনে 
রাঁজবন্দী ও অনশন আন্দোলন নিয়ে একখানি যাত্রার পালা রচনা 
করেছিলেন । সেকালের জনপ্রিয় যাত্রীর পালাকার হরিপদ চট্টোপাধায় 
'রণজিৎ রাজার জীবন যজ্ঞ” পালা লিখেছিলেন । মুকুন্দদাস স্বদেশী 
যাত্রাগান গেয়েছিলেন। বিদেশী শীসন ও শোবণের বিরুদ্ধে প্রচারে 
গাত্রাগানকে ব্যবহার করেছিলেন । 

মুকুন্দদাসের পূ নাম ফজ্ঞেপ্বর দে। বরিশালের ( বর্তমানে 
বাংলাদেশ ) রদ্ধরা আদর করে যজ্ঞা' বলতেন। পিতার নাম-_- 
গুরন্দয়াল দে। ঢাকা জেলাৰ বিক্রমপুরের (বর্তমানে বাংলাদেশ ) 

অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর! গ্রামে মুকুন্দদাস জন্মগ্রহণ করেন। 
তত্কালীন ইংরেজ সরকার শঙ্কিত হয়ে গানের ভেতর থেকে 

বাজদ্রোহকর উক্তি আবিষ্কার করে তাকে কারাগারে প্রেরণ কার্ছিল। 

শুধু তাই নয়, ধাত্রাগান চলার সময় তিন কয়েক জায়গা! থেকে ইংরেজ 

সবকার কর্তৃক বহিষ্কৃত হায়েছিলেন। আনেক জায়গায় তার যাতায়াত 

করাও নিষিদ্ধ হয়। মুকুন্দদাসের কগে একটি গান খুব বিখ্যাত 
হয়েছিল । সেই গানটি রচনা করেছিলেন, কবি “হুমচন্্র মুখেপাধ্যায়। 

গানটি হলে এই £ 
সাবধান । সাবধান 1! 

আসিছে নামিয়। ম্ভায়ের দণ্ড 

রদ্রদী গু মুত্তিমান ॥ 

এ শোন তার গরজে কন্ধু অন্ুধি যথা উচ্ছলে 

প্রলয় ঝঞ্চা ইরশ্বদে ম্বত্যু ভীষণ কলোলে। 
-উত্যা্দি 

মুকুন্দদাসের যাত্রাদল বিহারের নান! স্থানে 'অভিনয় করে জন- 
সাধারণের সামনে পললীসংক্কার, শিক্ষাস-স্কীর, দেশগ্রীতি ইত্যাদি কথ! 
প্রচার করেছিলেন। ১৯২৬ সালে রাচি, জামসেদপুর প্রভৃতি বিহারের 

তেইশ 



কয়েকটি শহরে মুকুন্দদাসের দল চিত্বাকর্ষক অভিনয়ের জন্য অনেকগুলি 
রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। মুকুন্দদাসের যাত্রার পাল! ডক্টর 

রাজেক্রপুসাদ হিন্দী তর্জমার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল মুকুন্দদানকে 
দিয়ে বিহারের জনপাধারণের সামনে পালাগুলি দেখিয়ে লোকশিক্ষার 

ব্যবস্থা করা । তখন স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল । 

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে ও.ঠ দেশের সাধারণ মানুব। 

সেই সনয়ের কথা । ওই সময় যশোহারে ( বর্তমানে বাংলাদেশ ) মুকুন্দ- 
দাসের বিভিন্ন যাত্ডার পাল। কয়েক জায়গায় অভিনীত হয়েছিল। অসংখ্য 

শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে মুকুন্দদাসের যাত্রাগান শুনেছিলেন। ওই সময় 
মাতৃপুজা" নামে পালাটি ইংরেজ সকার নিষিদ্ধ করেছিল । মুকুন্দদাস 

ওই পাল! অভিনয় করতে চান নি। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা! এঁ পাল 

শোনার জন্য উৎসুক হয়ে স্থানীয় থানা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ 

করেন। 
থানা অফিসার সকলের বিশেব অনুরোধ ও আগ্রহের জন্য নিজে 

সরকারী বঝঞ্চা,টর দায়িস্ব নিয়ে থাঁনা প্রাঙ্গণের ভেতর মাতুপুজ' 
অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন । হদেশী যাত্রার ইতিহাসে ইহাও একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা বললে বোধহয় ভুল হবে না। 'মাতৃপুক্জা' যাত্রাগানে 
তৎকালীন সরকার শঙ্কিত হয়ে পালার কয়েকটি গানের মধ্যে রাজদ্রোহকর 

লাইন আবিষ্কার করে মুকুন্দদাসকে আড়াই বছরের জন্য কারাগারে 
প্রেরণ করেছিল । কাবাগার তাকে ঘানি টানতে হতো । জনগণের 

সামনে শ্বাধীনতার বাণী, ইংরেজবিরোধী বক্তব্য প্রচারের মাধ্যম হিসাবে 

সেকালে ব্বংদশী যাত্রাগান যথেষ্ট কাজ করেছিল । স্বদেশী আন্দোলনের 

সময় সর্বত্র শোন যেত স্বদেশী গান। সভা, শোভীযান্র1, বয়কটের কথা, 

পিকেটি-এর প্রাতিজ্ঞার কথা । ওই সময় স্বদেশী প্রচারের জন্য সহায়তা 

করেছিলেন সেকালে বিভিন্ন স্বদেশী যাত্রাদলের কর্মকর্তারা । 

এক সময় পথের নাটকের মধ্য দিয়ে জমিদারের অত্যাচার ছুন্নীতি- 
পরায়ণ এক শ্রেণী কদাচার সরকারী আমলাদের দৌরাস্থ্যের কথা বল! 

চর্ষবিশ 



হাতো।। মাঁলদহে বিভিন্ন গম্ভীর! দল পথে অভিনয় করে; গান গেয়ে 
স্বদেশী আন্দোলনের কথা বলেছিল । 

আলকাপ মুশিদাবাদ জেলার লোকনাট্য । অনাড়ম্বর ভাষায় 

সর্লভাবে গ্রামজীবনের কথা আলকাপে প্রকাশ করা হয়। এক সময় 

সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে আলকাপের দল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের 
বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। আলকাপের একটি বিখ্যাত গানের কিছু 
অংশ হলে। এই 

আমর! ভাই ভাই হিন্দু মুসলমান, 

এক মাটিতে বাস করি, 
এক মরে গায় গান, 

আমরা হিন্দু মুসলমান । 

বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় অনেক গ্রামে লেটোর দল আছে । 

লেটোর দল সাধারণতঃ বিভিন্ন মেলায় অভিনয় ও গান গেয়ে থাকে। 
নেশাখোরের বিরুদ্ধে লেটোর দল ব্যক্ষ করে ছড়া কাটে. যেমন__ 

চুক চুক ঢুক ঢুক চোখ বুজে খায়, 

টলমল টলমল চলে ছুটি পায়। 

কাদরেতে পড়ে যায় সব কিছু ভুলে, 

পথ ভুলে কেহ যায় দামোদর কুলে । 

শোনা যায়, বর্ধমানের লেটোর দল কয়ল। শ্রমিকদের আন্দোলনের 

সময় শ্রমিকদের শোবণের কথ! নিয়ে পালা রচনা করেছিল । ওই সময় 

লেটোর দল গান ও অভিনয়ে কয়ল! শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া 

জাগিয়েছিল। আলকাপ, লেট ইত্যাদি আজও গ্রামবাংলায় প্রচারের 
মূল্যবান মাধ্যম । 

এক সময় পুরুলিয়ায় বিভিন্ন গ্রামে একটি লোকনাট্য দেখা! যেত। 
ওই পোকনাট্যের নাম মান্ছানি' । মাছা স্যার! মাহ ধরে। মাচ্ছার 

বউন্-মা্ছানি। পাড়া থানায় একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারা, 

পলি 



স্বভাব ইত্যাদি সাদ্রশ্য থাকলে বলা হতো" জড়িমান্থা। এই অঞ্চলে 

নকল করা, ব্যঙ্গ করা-মাছানি বলা হয়। মাহানি - মাহুয়া অর্থাৎ 

জেলের বউকে নিয়ে এই নাটক। গ্রামের এক জেলের বউ এক ঝুঁড়ি 
মাছ নিয়ে গ্রামের পথে মাছ চাই গো” বলে ডাক দিয়ে চালেছিল। 

পাথ চার বেকার বাউণ্ডুলে নাচতে নাচতে এসে প্রেম নিবেদন করে। 
নাগ্গানিকে বিয়ে করতে চায়। এই হলো নাটকের বিষয় । হয়াতে। 

প্রথম নাটক মানানিকে নিয়ে কোন গ্রামীণ নাট্যকার মানানি রচন! 

করেছিলেন । অধিকাংশ লোকসংগীতের কবির নাম জান যায়ন। । ঠিক 

তেমনি প্রথম মাছানি পালার কে নাট্যকার তা অভ্ঞাত। এই নিয়ে 

কারো মাথাব্যথ। নেই । কোন প্রশ্ন ওঠে না। লোকনাট্যের নাটা- 

কারেরা এই নিয়ে চিন্তা করেন না । বর্তমানে এই অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ে, 

বিভিন্ন সমস্থা গ্রামবাসীর সামনে নাচে গানে লোকনাট্যে বক্তব্য তুলে 

ধরা হাল 'মাছানি' বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুবে উল্লেখিত 

কাহিনী রেখে বিভিন্ন নামে পালা অভিনীত হয়। মাছানি অতি 

দ্রতগঠিতে অভিনীত হয়ে থাকে । নাটকের প্রতি পাল। নাচে ও গানে 

ভরা । অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ । ছেলের মেয়ে 

সাঙ্জে। গ্রামের একেবারে তলার মানুষের জীবনযাত্রার সেই আটপৌরে 
পোশাক লোকনাট্যে প্রকাশ পায়। গ্রামবাংলার সবহাঁরা, নিংন্ব, 

ভূমিহীন দরিদ্র, ক্ষেতমজুর গুভূতি জনজীবনের আলেখ্য তুলে ধরা হয় 

প্রতি পালায়। অধিকাংশ পাল! সমসাময়িক জীবনযাত্র! নিয়ে কৌতুক 
নাটিকারূপে ব্যঙ্গরসে পরিবেশন করা হয়। 

॥ তিন ॥ 

ট্বলি, গড়াত 

এক সময় সংবাদ দশের কাছে পৌছিয়ে দেবার কাজ ঢুলিরা করাতো। 
অনেক জমিদার জমি দিয়ে গ্রামে চুলি বসি;য়ছিল। তার! জমিদারের 

বন্তব্য ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে! । অনেক জায়গায় ঢুলির! টাকা 

ছাঁন্দিশ 



পয়স। উপায়ের পথ হিদীবে অন্য লোকের জগ্ত ঢোল বাজিয়ে প্রচার 
করে বেড়াতো। প্রায় ৩৫ বছর আগে বাঁকুড়া শহরে এক ঢুলিকে 
দেখেছিলাম । সে ঢোল বাজিয়ে পুলিশ, আদালত ইত্যাদি সরকারী 

আদেশ প্রচার করতো । যখন কোন সরকারী ুকুম প্রচার করার মতো 
থাঁকাতে৷ না, তখন সে বাঁকুড়ার ব্যবসায়ীদের প্রচারের জন্ক ঢোল 
বাজাতো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রচার করতো । ধেমন, কোন 
সিনেমায় কফি বই এসেছে । সেই বইতে কোন কোন অভিনেতা, 

অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন, তার কথা হেসে প্রায় অভিনয় কারে বলে 

যেত। মনে হতো, পথের নাটক দেখছি । 
কলকাতায় প্রায় চল্লিশ বছর আগে পুলিশ বিভাগ খেকে দোলের 

সময় চুলি দিয়ে প্রচার কর! হতো । যাঁতে কেহ রং অপরিচিত ব্যক্তির গায় 
1 দেয়। যদি কোন অভিযোগ থানায় যায় তা" হালে যে রং দেবে, তাকে 

ধরে নিয়ে যাওয়া হাবে। ইত্যাদি বলে চুলি ঢোল বাজিয়ে প্রচার করতো 

পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় বিশ কালামিটার দরে রামকঙ্পুর 

(নতুনডি) গ্রাম । থানা ই পাড়া । 'সেন্টার ফর কমুযুনিকেসান গ্যাণড 
কালচারাল এ্যাকসন'-এর অধ্যক্ষ সন্জীব সরকারের সঙ্গে ওই গ্রামে 

গিয়েছিলাম ৷ গ্রামের সমীক্ষা করার সময় একটি অজানা সংবাদ আগর! 

জানতে পারি। সেই সংবাদটি হালো৷ এই £ 
রামকষ্ণপুর ( নতুনড়ি ) গ্রামের বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি 

'গড়াত' নামে পরিচিত। ওই গ্রামের ঘিনি 'গড়াত', তিনি বাউরি 

সপ্রদায়ের লোক । গ্রামে মাহাতোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ । ধুনিয়া জেলে 
বাউরি গুবং অগ্ঠান্য সম্প্রদায় ওই গ্রামে বাস করেন । গড়াত গ্রাম- 

ঠাকুরের পুজোর কথা, গ্রামের সকলকে জড়ে। হবার সংবাদ প্রচার করেন। 
গ্রামে জড়ো হওয়াকে 'মজলিশ' রল হয়। গ্রামবাসীরা সকলকে মংবাদ 

দিয়ে নিয়ে আপার দারিভ্ব গড়াতকে দিয়েছেন । গড়াত যদিও গ্রামীণ 

অনুষ্ঠান ও উৎসবের কর! প্রাচার করেন তবু আমাদের আলোচনায় 

"্সড়ীতের কথ! উল্লেখ করা মোটেই অপ্রাজিক নয় 

সাতাশ 



॥ চার | 

ভাট, প্ুয়া, হেটোকবি 

ঢাঁকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম পে বাংলাদেশ ) কাছাড় ও 

ত্রিপুরাতে পল্লীকবিদের 'ভটি' বলা হতো । তাদের গান ভাট গান বা 
ভাটের গান নামে পরিচিত ছিল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্ায়োজন, 

সেকালে মোহান্তরা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ভাট রাখতেন । 

ভাটেরা মঠৈ থাকতেন । মোহাম্তর] তাদের আহার, বাসম্থীান এমন-কি 

সংসারের খরচ চালাবার মতো অর্থ দিতেন । ভাটের গ্রামে গ্রামে, 

জেলায় জেলায়, এমন-কি বাংলার বাহিরে গিয়ে দেবতার মাহাঁস্্য প্রচার 

করতেন । তারকেশ্বর শিবমন্দিরেও ভাটেরা থাকতেন । প্রায় শতবধ 

আগে এলোকেশীর মামল। একটি ঘ্বণিত ঘটনা । মোহান্তের শ্বণা 
কাজের কথা প্রথমে ভাটের! ছড়া ও গান রচন? করে গাকাশ করেছিলেন । 

সেদিন ভাটেদের পাশে কালীঘাঁটের পটুয়ারা দাঁড়িয়েছিলেন । তারা 
সেদিন মোহাস্তের জঘন্য-কদর্ধ ঘটনা নিয়ে পট এ'কে গ্াচারে নেমেছিলেন । 

মোহাম্তকে কারাগারে গিয়ে ঘানি টানতে হয়েছিল । সেদিনের বিখ্যাত 

গানঃ 

মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়। 

এ তেল এক ফেট। দিলে, 

টাক ধরে না চুলে, 
কানায় চোখে দেখতে পায়। 

তা ছাড়া বাংল? ১৩৩১ সালেও তারকেশ্বরের আর এক মোহান্ত 

হারা অনেক অত্যাচার গুরু হয়। তার গ্রতিবার্দে হেটো কবিরা 

নেমেছিলেন। কবিরা পথে-ঘাটে-মেলায় চটি বই বিক্রি করতেন। 
সেকালে অধিকাংশ ওইসব বই এক পয়সা গু পয়সা দামে বিক্কি হতো । 

যেখানে কদর্যতা কবিদের চোখের সামনে ধরা পড়াতো সেখানেই 

তারা প্রতিবাদ করতেন। একদিকে ভারা সত্যনিষ্ঠ মানুষের জয়গান 

আঠাঁশ 



করতেন, অপরদিকে স্থার্থান্ধ, লোভী ও ক্ষমতাপরায়ণ মানুষের চক্রান্তের 
কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন। ওইসব কবিদের প্রচারের ফলে 
আন্দোলন বিরাট আকার নিয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জন এগিয়ে 
এসেছিলেন । সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখনী ধরেন। বিদ্রোহী 

কবি নজরচ্ল ইসলাম কবিতা লেখেন £ 

জাগো, আজ বঙ্গবাসী / মজাল পাপ-চগাল তোদের বাঙ্গাল! | 

দেশের কাশী ! 1 “"শপুজার কমগ্ডলুর / গঙ্গাজলৈ মদের ফেনা উঠছে 

ভাসি / জাগে। বঙ্গবাসী ! 
মোহান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক গ্রচার হেটো৷ কবিরা করেছিলেন । 

দেশপ্রেমিকাদের রক্তে তীর্থক্ষেত্রের মাটি রাড হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত 

আন্দোলন সফল হয়েছিল । হেটো! কবিদের ব্যাপক প্রচারের ফলে 
মোহান্তের সণন্ত্র গুণ্ডারা বন্দুক-বুলেট নিয়ে পালিয়েঠিল। সেদিনের 
একটি হেটে ছড়া হলো! এরই £ 

মোহান্তের এ নবাবী কার ধন পেয়ে ? 

কিবা তার অধিকার ? 

কেন করে অনাচার ? 

ফ্কেউ ফিরে একবার 

দেখ বিনে চেয়ে? 

সাধে বকি, দেখ দেখি দান পত্র খুলে, 

ধারা ফি তার এলি ধারা, 

মোহাস্ত হইবে যারা, 
লুচি মণ্ড! ব্রাণ্ডি মারা, 
হবে চুল বুলে ? 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! দরকার, হেটে কবিরা স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সময় বহু ছড়ীর বই ছাপিয়েছিলেন। তারা মহাস্তা গান্ধীর আদর্শ দশের 
সামনে প্রচার করার চেষ্টা করেন । মহাক্্া গান্ধীকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে 

উনর্রিশ 



অনেকগুলি হেটো। বই ছাপা হয়েছিল। যেমন 8 ১৯২১ সালে হরিচরণ 
প্রামাণিক লিখেছিলেন, এবার পুজায় গান্ধী রাজা'। বইটি কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । 

কলকাতার জয়গান জনৈক হেটে? কবি গেয়েছেন । তিনি কলকাগার 

গ্রাশত্তি করতে গিয়ে বলেছেন, এই শহরে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদাযিকতা, 

প্রাদেশিকতার কোন ঠাই নেই। কলকাতা শহরে মানবতার জয়গান 

শোনা যায় । হয়তে? হেটে! কবির কথা! অনোকর মনে দাগ কাটবে। 

সাধারণ মানুষের আশা-আকাজ্জন্বপ্ন নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা । 

এই কারণে সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ 

সারা ভারত কলকাতায়, এমন আর কোথায় আছে। 

ভাঁরতবাসীর কলকাতা, ধন্য শহর ভূবন মাঝে॥ 

বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মাদ্রাজ, আসাম, মিজোরাম । 

কাশ্মীর, গুজরাট, পাঞ্জাব, সবার জন্য মরে ক্ষুদিরাম ॥ 
ভারতের জন্য দেয় প্রাণ কত হাজার শহীদ হলে । 
কলকাতা উদারত! ভরা, ভারতবাসীর প্রিয় বলো ॥ 

গোপবন্ধু উৎকলমণি, তিলকের মূর্তি হেথা আছে । 
দারভাঙ্গারাজ আরো কত, মুরতি আছে কলকাতা মাঝে ॥ 
নেই বিচ্ছিন্নতাবাদ হেথা. নেই সাণ্প্রদায়িকতার চিহ্ন । 

প্রাদেশিকতা প্রশ্ম ওঠে না, মানবতার কথা ভিন্ন ॥ 

কলকাতার পাশে বয়ে যায়, পবিত্র গঙ্গা মন্দাকিনী। 

বাজে মিলনের সুরবাহার, বাজে ভালোবাসার রাগিনী ॥ 

॥ পাঁচ ॥ 

ও 

সঙ হাসির গান গেয়ে যেমন সকলকে প্রচুর আনন্দ দিত, ঠিক 
তেমনি সমাজের অনাচার ও হুর্নীতির ওপর কশাঘাত করে দায়িত্বশীল 

ত্রিশ 



মানুবের দৃষ্টি আকর্ষণ করাত। সমাজ চেতনামুলক গান ও ছড়াগুলি 
এদিক দিয়ে নৈতিক শিক্ষার মূল্যবান উপাদান বলে স্বীকৃত হয়েছিল৷ 

সঙ, হেটে। কবিতা, ভাটের গান, ঢুলি, লেটো, পথের নাটক, পটুয়ার 
গান প্রভৃতি দ্বারা আজও সাধারণ মনুধ বক্তব্য দশের সামনে তুলে 
ধরতে পারে । ওই সব মাধ্যমের শক্তি নেহাত কন নয়। ওই লব 

মাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক প্রচার করা সম্ভব । কেননা গ্রামে গ্রামে 

আজও নিরক্ষর মানুষের বাস প্রচুর। নার! সামান্য লেখাপড়া জানে, 
তারা অনেকে সংবাদপত্র পড়ে না। তাদের সামনে ওই সব মাধ্যমে 

'প্রচার করলে অনেকের মনে গভীর ভাবে দাগ কাটাত পারে। হে 



সুনীল মাহাতো 

পুরুতিয়ার লোকসৎস্কৃতি তথা সংযোগ মাধ্যম 

প্রযুক্তিবিগ্ঠার প্রচণ্ড অগ্রগতির ফলে বিরাট পৃথিবী ছোট হয়ে 

এসেছে বা বর্তমান প্রজন্মের মানুষের করায়ত্ব হয়েছে । বর্তমান সময়টাকে 

পুথিবী ছাড়িয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ 

স্থাপনের গুচেষ্টার সময় হিসেবে চিহ্নিত কর] যাঁয়। কিন্তু অন্থদিকে 

মানুবে মানুবে ছুত্তর ব্যবধান স্ষ্টি হচ্ছে বা আন্তরিক যোগাযোগ ক্রমশই 

কমে আসছে একথা ভেবে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ চিন্তিত । 
মানুষে মানুষে এই বিচ্ছিন্ন মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে যে-সমস্ত 

কারণগুলি আছে তার মধ্যে আমরা অর্থ নৈতিক বৈষম্যকে অহ্যতম 

কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ অর্থ নৈতিক বৈষম্যাহেতু 

একশ্রেণীর মানুষ শিক্ষা, শিল্পচর্চ), বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিবয়সমূহে প্রভূত 
জ্ঞান অর্জন করে মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছে । 

মন্থদিকে বেশী সংখ্যক মানুষ প্রচলিত গতানুগতিক ধ্যান ধারণ। 

ইত্যাদিকে সম্বল করে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। আধুনিক প্রাযুক্তি- 
বিষ্ার সুফল তার! ভোগ করতে পারছে না । ফলে আধুনিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত মানুষ এবং গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যেন দুই মেরুর 

ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছ । 
আমরা যতই সভ)তার বড়াই করি না কেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 

নগরকেজ্দিক বা যাল্ত্রিকতায় অভ্যন্তদের কাছে কুসংক্কারাচ্ছন্্ গ্রাম্য 
অশিক্ষিত মানুষ যতখানি হিম্ময়ের বন্ত অন্যদিকে গ্রাম্য অশিক্ষিত 

মানুষের কাছে শহুরে যাস্ত্িকতীয় অভ্যস্ত মানুষ ঠিক ততখানিই বিস্ময়ের 

বস্ত। 

বিশ 



কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন প্রযুক্তিবিদ্তা! তথ! যাস্্রিকতার উন্নতির 
সাথে সাথে মানুষের জীবনে জটিলভাও রছ্ধি পাবে এটা বিজ্ঞানসম্মত । 

যাক্ত্রিকতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশদৃষণ, বৈধষমা, খাগ্ঠাভাব, 

জনসংখ্যা রদ্ধি ইত্যাদির সনস্তাগুলি তীব্রতর 'আকার ধারণ করবে এবং 

এমন একটা! সময় আসবে যখন পুথিবীর সীমিত ভাগার নিঃাশোধিত 

হবে এবং খন মানুষের আর ফেরার পথ থাকবে ন1। অবশ্]ুই অন্য 

মতে মানুষ এরও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হাবে এবং সভ্যতার 
অগ্রগতি অব্যাহত থাঁকবে। যাই হোক বর্তমান সময়ে উদ্ভুত সংযোগ 

সমস্যাটিকে আমরা যাক্তিকতা-প্রাসুত বলেও মেনে নিতে পারি। 

শিক্ষিত মানুষের মাধ্যে ভাববিনিময়ের ষে সমস্ত মাধ্যম আধুনিককালে 

ব্যবহৃত হচ্ছে কথা-সাহিত্য সঙ্গীত সিনেমা. াত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি 
গ্রাম্য মানুষের ক্ষোত্রে দুর্নভ তথা আবোধাই থেকে যাচ্ছে । এক দিকে 

নাগরিক শিক্ষিতরা পৃথিবীর আধুনিকতম বিষয়বন্ত নিয়ে চিস্তাভাবনা 

করছেন অন্ঠ দিকে গ্রাম্য গণমানুষ সেই আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে 

সম্পূর্ণ অন্ধকারে কালযাপন করছেন, সুতরাং বিচ্ছিন্গতা বাড়াই স্বাভাবিক ' 

পুরুলিয়া ঃ 

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পুরুলিয়া হ্বাধীনোত্র 

ভারতবর্ষে মানভূম জেলার 'অন্তভূর্ত থেকে বিঠাবের অংশ ছিল। পরে 

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অন্তভুর্ত হয়। এর হলে 

বিহারের ঝরিয়া, ধানবাদ. জামশেদপুর ইত্যাদি খনি ও শিল্পাঞ্চল থেকে 

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে পশ্চিমবাঙ্গের একেবারে শেব্প্রান্তে অবস্থিত 

বলে এই জেলা এধাঁবৎ অবহেলিতই রয়েছে । শিল্পায়ন ঘাটেনি, শিক্ষা 

ও যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যবস্থারও উন্নতি হয়নি । এই হিসেবে 'অর্থ- 

&মতিক দিক থেকে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অনান্য জেল] আপেক্ষা 

পিছিয়ে রয়েছে অনেকখানি । আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার শিল্পায়ন, শিক্ষা 
তথা দংবোগমাধ্যম, সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির 

তেত্রিশ 



ভালোমন্দ থেকে পুরুলিয়ার জনসংখ্যার শতকরা আশি নব্,ই ভাগই 
অনেক দূরে। এদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে লোকসংস্কাতিই 
একমাত্র লধ্যোগমাধ্াযম | 

যদিও আমরা লোকমাধ্যমের আলোচনাকালে একে পুরুলিয়ার 

লোকসংস্কৃতি বলে উল্লেখ করছি তবুও মনে রাখতেই হবে কোন একটি 
জেলার ক্ষুদ্রীয়তানের মধ্যে কোন সংস্কৃতিকে সীমাবন্ধ করা যায় না। এর 

বিস্তৃত অনুযায়ী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে চিহি্ত কর! যায়। এই পরি- 

প্রেক্ষিতে একে অনেকেই মানভূম সংস্কতি বলে চিহ্ছিত করতে সচেষ্ট 
হলেও পুরুলিয়ার লোকসংক্কৃতি সামগ্রিকভাবে ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতির 

অন্তভূ-ক্ত। 

পুরুলিয়ার গণমানুষ £ 

জনসংযোগের ক্ষোত্রে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত 

গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সংস্কৃতির ধারক বাহক বা অরষ্টা যারা তারা হলেন 

পুরুলিয়ার আদিম অধিবাসী প্লাওতাল মাহাত, ভূমিজ, মাছলি মাল, 
খেড়িয়া, ওরাও ইত্যাদি আদিবাসী অনার্ধগোষ্ঠী, রাজোয়াড়, বাউরী, 
হাঁড়ি, ডোম, কামার, কুমহার, কুইরী, তাঁতি, জোল? ইত্যাদি হরিজন তথা 
বত্তিজীবিগোষ্ঠী যার অনার্য বংশসম্ভূত । 

াওতাল, ভূমিজ, মাহাত ( কুড়মি ) ওরাও, খেড়িয়া ইত্যাদি 
আদিবাসী গোঁঠীগুলির মধো সাওতালনদর সাওতালি, ভূমিজদের মুণ্ডারী 

কুডমিদের কুড়মালি, ওঁরাওদের ওরাও খেডিয়াদের খেড়িয়। ইত্যাদি 

ভাঁবাগত ব! বিভিন্ন আচারগত বিভিন্নতা আছে। বাঁঙালিগোষ্ীগুলি 

বাংলা, হরিজন ও বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীগুলি বাংল ঝাড়খণ্ডী বাংলা, কুড়মালি 

ইত্যাতি ভাষায় কথা বলেন। যদিও অনেকের মতে হরিজন ও রৃত্তিজীবী 

গোঠীগুলিরও নিজন্ব গোঠীভাষা ছিল যা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে । 

সঠকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় পুরুলিয়ার এই 

আদিবাসী, হরিজন ও রৃত্তিজীবী জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভাষ। বৃত্তি 

চৌত্রিশ 



আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম, জীবনযাপন, সামাজিকতা, ধর্ম, অর্থনীতি 

ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতাও গড়ে উঠেছে, তাছাড়। বিভিন্ন ধমীয়, 

সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক প্রক্রিয়া যেগুলি ভারতবর্ষে বন্দুদিন 
থেকে চালু আছে তাতে উক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির বিভিন্তরতাকে আরও 
বাড়িয়ে দিচ্ছে । কিন্তু পুরুলিয়ার লোকপসংস্কৃতিই একমাত্র সংযোগমাধ্যম 
যা এদেরকে এই বিচ্ছিন্্রতা থেকে সধত্বে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং 

একাত্ম হবার মুধোগ করে দিচ্ছে । 

লোকসংস্কৃতি এবং জনসংযোগ £ 

শিষ্ট সাহিত্য, ধ্রুপদী নৃতা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নাট্যকলা, শিল্পকলা 

ইত্যাদি থেকে রসাম্বাদন করতে হালে যে পরিমাণ শিক্ষা ব। যে ধরাণের 

মানসিকতার প্রয়োজন, পুরুলিয়ার গণমানুষ তা থেকে অনেক দৃরে। 

সুতরাং আধুনিক গণমাধ্যম, সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা রেডিও, টেলিভিশন, 
আধুনিক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি. হিন্দী সিনেমার গান 

ইত্যাদির প্রতি তাদের অজানাজনিত প্রচণ্ড কৌতুহল থাকলেও তারা 
এগুলি থেকে রসাস্বাদন করতে পারে না বা এগুলির সঙ্গে একা সস হাতে 

পারে না। এগুলির ভাষা. ভাব, চিন্তন, আপ্িক, বিষয় তাদের অনেক 

দুরে সরিয়ে দেয়। 

প্রবুক্তিবিষ্ার সাফল্যের আগে প্রতিটি আদিম গণসমাজেরই একমাত্র 

সমযোগমাধ্যম ছিল তাদের লোকসংস্কৃতি। পুরুলিয়র লোকদংস্কৃতি 

অগ্যাপি সেই দায়িত্ব নুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছে । পুরুশিয়ার লৌকিক 
পালাপার্বনগুলি, যথা. আখানজাতরা বেঝাবিধা, সিঝান ম. চৈতুপরব, 
ভগতাপরব, সারহুল, শিকারপরব, রহিন-করম, উতভি, চুর্দ, ছাতা ভাছু, 
জিতিমা, জিলছুর, সহরই, বাঁদনা, ডিনি, টুসু ইত্যাদিতে প্রচণ্ড জনসমাগন 
ঘটে এবং পারস্পরিক ভাববিনিময় সঘটিত হয়। 

এই পালাপর্বণ তথা আচার-মনুষ্ঠানকে কেন্জ করেই এখানকার হো, 
নাটুআ. করম, ড ইড়, কাঠি, নাচনি, ঝুমুর, টুসু, ভা, জাওমা। সহরই, 

পঁয়ত্িশ 



বিহা, জাতি ইত্যাদি লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত বা লোকসাহিত্যের সুজন 

এবং রদ্ধি ঘটেছে । যেগুলি বর্তমানে পুরুলিয়ার জনসঘযোগের অনিবার্ষ 

মাধাম হিসেবে স্বীকৃত । 

পুরুলিয়াতে গরাম পুজা থেকে শুরু করে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানে 
গ্রামীণ জনসাধারণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এই 'জনসমাগমগুলি 
কখনও গ্রামীণ কখনও আঞ্চলিক কখনও বা জেলাভিত্তিক হায়ে ওঠে। 

টু চৈত পরব, ইন, ছাতা ইত্যাদি মেলাগুলি আঞ্চলিকতার গড 

ছাড়িয়ে অনেক সময় জেলাভিস্তিক বা তারও বেশী ব্যাপ্ডি ঘটায় এবং 

জনসমুদ্রে পরিণত হয় । মেলাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উল্লেখযোগ্য 
কোন আকর্ষণ ছাড়াই এই মেলাগুলি জমে উঠছে । বাইরে থেকে দেখলে 

এই বিশাল জনসমাগমকে অহেতুক মনে হবে, কিন্তু আন্তরিকভাবে বিচার 

করলে দেখা যাঁবে জনসংযৌগই এই মেলাগুলির প্রধান আকর্ষণ । দুর- 

দুরান্তের মানুষের সঙ্গে পরিচয়, ভাব-বিনিময়, আত্মীয়-কুটুম্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

ইত্যাদিই এই মেলাগুলির প্রধান বিষয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 

পারে চাকোলতোড়ের ছাতা মেলায় দূর-দূরাস্ত থেকে মীওতাল মেয়ে-পুরুষ 

সম্মিলিত হয়। ছাতাট?ইড়ে নাচগান করে রাত্রিধাপন করে এবং বছ 

ছোলেমেয়ে এই মেলা থেকেই তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেয়। 

করম নাচ ও গীত ঃ 

ঝুমুর পুরুলিয়ার লোকনৃত্য, লোৰসাহিত্য, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরিহার্য । করমনাচ ও করমগনীতকে অনেকেই ঝুমুরের 
শ্জনভূমি বলে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং করম সম্বন্ধে আলোচন! না 

করলে পুরুলিয়া তথা স্বাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি তথা! লোৰমাধাম সম্বন্ধে 

আলোচন। অসম্পুর্ণ থেকে যাবে । 

ভাত্র মাসের পার্থ একাদশী তিথিতে এই ব্রত হয়। এতে কুমারী 
বা নিঃসস্তান মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। জাওআ ডালিতে শম্যবীজ পুঁতে 

তা৷ থেকে অস্কুরিত শঙ্যুকে ঘিরে মেয়েরা হাত ধরাধরি করে হু পা! এগিয়ে 

ছত্রিশ 



এক পা পিছিয়ে কখনো নুয়ে নুয়ে গীত সহকারে নৃত্য করে। করম ব্রত 
নিয়ে করমু ধরমুর উপাখ্যান ইত্যাদি লিখিত হলেও করম যে মূলতঃ 
শব্যোতৎপাদদ তথ। সম্ভানকামনার ব্রত এ সম্বন্ধে পপ্ডিতগণ একমত। 

বিয়ে হওয়ার পর করমের সময় গাথম বছর মেয়ে অবশ্বই শ্বগশুরবাড়ী 
থেকে বাপের বাড়ী আসবে । এবং শ্বগুরবাড়ী থেকে মেয়ের বাপের 
বাড়ীতে করম ব্রাতের জন্য শাড়ী ও শন্াচ্য পুজার সরঞ্জাম অবশ্যই পৌছে 
দিতে হাবে। এটা এখানকার নিয়ম । একে “করম কাপড় বা 'করম ডালা" 

বলা হয়। এ সম্থপ্ধে মেয়েদের গীত আছে, যেমন-__ 

“অ তর আৰু নেহি আইল করম ডাল 

লো রাজবালা ।” 

যদিও প্রথম বছরের বিবাহিত মেয়ের! নিয়মমাফিক বাপের বাড়ী আসে 

তবু করমের সময় সাধারণভাবে মেয়ে শ্বপ্তরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে 
আসে। 

দুর-দৃরান্তের শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়েরা তাদের সন্ত বিবাহের অভিজ্ঞতা 
শ্বশুর বাঁড়ীর মানুষজন সম্বান্ধ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে বাপের 

বাড়ীতে মিলিত হয় এবং তাঁদের মধ্যে ভাব বিনিময় হয় । শ্বশুর বাড়ীর 

তিক্ত অভিজ্ঞতাও করমগ়ীতের মাঁধামে তারা পরিস্ফুট করে । ফ্মন__ 

১। একদিনকার হলইদ বাট! 

তিনদিনকার বাসি লো 

মা বাপকে বলো দিবি বড় স্থাখে আহিলো। 

২। সাপসেকা দেসে ঢাকল ঢাকল পাতগ 

লাসে কাটই ছুটি ছুটি ভাগ গ। 
একা মনে করইএ বিনি বিছি খাব গ 

দসর মানে করইএ নেইহর রুসি জাব লো। 

অর্থাৎ এখানে মেয়েটি শ্বশুর বাড়ীতে গ্রচণ্ড ছুব্যবহারে অতিষ্ঠ । 
প্রচণ্ড ক সত্বেও সে বলছে বাপ মাকে বলে দিও আমি এই রকম সুখে 

সাইত্রিশ 



দিন কাটাচ্ছি। ২য় নীতে শ্বশুর বাড়ীর প্রাচু্যর কথা উল্লিখিত হয়েছে 

তবু সেখানে তাকে পেট পুরে খেতে দেওয়া হচ্ছে না । কখনও ভাবছে 

কোনক্রমে কাটিয়ে দেবে, কখনও ভাবছে বাপের বাড়ী পালিয়ে যাবে। 
করমগীতের বেশীরভাগ গীত পারিবারিক গীত হলেও বিভিন্ন ঘটন। 

দূর্ঘটনাও এ.ত চিত্রিত হতে দেখা যাঁয়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত 
এই গীতটিতে পরিলক্ষিত হয়__- 

১। পণ্টনে দেস লেল৷ ঘেরি 

লে! সহচরি । 

দেসে লড়হাই হেলেইক ভারি 

লে? সহচরি । 

তেমনি কোন ছুর্ঘটনা যেমন একটি উল্লেখযোগ্য রেল হুর্ঘটনাকে 

কেন্দ্র করে গীত-_ 
হাওতালডিহে রেল চলেই, ভঙ্জুডিহে সিটি মারেই 

পেনসিলডাঙ্গাই পেনসিলডাঙ্গাই 

গাড়ী উলটি' গেল রে 

বিপদ ঘটি গেল। 
ডাইবরসালে ডাইবরসালে 

মান মনে সেল রে 

বিপদ ঘটি গেল। 

বু করমগীতে এতদঞ্চলের জীবনযাত্রার সুন্দর প্রতিচ্ছবি ফুটে 
উঠেছে । যেমন 

১। সাগ তড়ল লতপতি, মা ধরল গেতা লো 

1সঘারেক গাইর মাইর হিআঞ আহি গাথা । 

২। এক মুঠা চার মঞ1 গ মাঁড় রাধল' 
সঞ্1 হামর রহলঅ উপাস 

কিনা কহবঅ অকে মর ভেলি ডেরি 

তাকর তেঁহে মনওআ1 উদাস। 



৬) বাঁ।সমাড় বাঁসিমীস সেহ বরুং ভালঅ গ 

দিনে তিনধ উ নহই ভাল অ জপহাইরেকর লেট অ। 

৪। ফুড়কি ছাতিক বেসাতি বাদিআম দেওএ জাবলো। 

হেলভেলা। খ/লভরারাফ ররদ ঘুরাই দেব । 

প্রথম গানটিতে একটি মেয়ে তার দারিদ্ের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীর 

নির্যাতন বাক্ত করেছে । দ্বিতীয় গানটিতে শ্বশুর বাড়ীর প্রচণ্ড দারিদ্র 

সত্বেও তার স্বামীর গ্রাতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বাক্ত হয়েছে । গানটির 
মধ্য দিয়ে সে ব্যক্ত করছে, একমুঠো চাল নিয়ে সে মাড়ভাত রান্না করল, 

তার ছেলে বা অন্য কাউকে সেটা খাওয়াতে হোল, এর ফলে তার স্বামী 
উপবাপী রইল এর জন্য তার মন উদাস। তৃতীয় গানটিতে অন্নাভাবের 
কথা উল্লিখিত হয়েছে যাঁতে তারা বাসি ভাতও জোটাতে অক্ষম এবং 

ভুট1 সেদ্ধ খেয়ে দিনযাপনে তার! বিরক্ত হয়ে পড়েছে । চতুর্থ গানটি ত 

ঝাড়খণ্ডী মানদিকত। যে কত অল্পে সন্তষ্ট এবং জীবনধারণের এই স্বল্প 
উপকরণের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে নিতে পারে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। 

একটি মেয়ে ব্যাঙের ছাতা দিয়ে তরকারী রান্না করে ক্ষেতে কর্মরত স্বামী, 
দেওরের খাবার পৌছে দেবার কথা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্যক্ত করছে 

এবং মাঠে যখন তার! খাবার খাবে তখন সে তাদের হালের বলদকে মাঠে 

চরাবে। স্বামী ও দেওরের প্রতি তার যে “হেলাভল্যা খালভর!” 

সম্বোধন তাতে তাদের সঙ্গে তার অতি মাধুর্যম্ডিত সম্পর্কটি ফুটে 
উঠেছে। 

গ্রলামারাঞ মিটিন হোলেইক, গাও গাঁও চিঠি গেলেইক 

অগ সঙ্গি মাহতঞ. সসি মাহতএঞ ডাকলম মিটিন। 

ঘুঘড়ি মুরগি ছাড়াছাড়ি বামহন লেইকে বিহাকরি 
অগ রাড়বেটি, রাঁড়বেটি ঘুরহম মাঝাঞ ! 

উক্ত গীতটিতে কুড়মিদের ( মাহাত ) ক্ষত্রিয় আন্দোলনের কথা বল! 
হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে মেয়েদের প্রতিবাদ গীতের মাধ্যনে ফুটে উঠেছে । 
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উক্ত গীতে বলা হয়েছে গোলামারা গ্রামে শশী মাহতি মিটিং ডাকল. 
গ্রামে গ্রামে চিঠি পাঠানো হোল এবং মিটিংএ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল 

ঘে মুরগী পোষা বন্ধ করে, ব্রাহ্মণ নিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান করতে হবে। 
সাঘ। বা দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধ করতে হবে এবং তার ফলেই সমাজে আজ 

বিধবা মেয়ের ভীড়। 

এরকম অসংখ্য করমগীত এখনও প্রচলিত আছে যাতে পুরুলিয়! বা 
সংলগ্ন অঞ্চলের সমাজ এবং সমাজ বিবর্তনের গতিপথকে খুঁজে পাওয়া 
মায়। এ গুসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন করম পরব' বা 'জাঁওয়! পরব 
কুড়মিদের ( মাহাত ). দ্বারা যেভাবে পালিত হয় অন্ত কোন সমাজে 

সেভাবে পালিত হয় না। পুরনো করমগীতগুলি সবই কুড়মালি ভাষায় 
রচিত এবং এগুলি মেয়েদের দ্বারাই রচিত হয়েছে । অবশ্থা পরবর্তীকালে 
বাংল ভাষার প্রভাবে ঝাড়খণ্ডী বাংলাতেও প্রচুর করমগীতি রচিত 
হয়েছে । করম পরব অনুষ্ঠানে এখানকার সমস্ত জাতিগোষ্ঠীই অংশ 
নেয়। 

করম পরব উপলক্ষ্যে যে সমস্ত মেলা অনুষ্টিত হয় সেগুলির মধ্যে 

শীতলপুরের ডরংরির মেলা, বওআ' ডুংরির মেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

করম পরবের দিন ব্রতী মেয়েরা সম্পুর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ফুল 

তুলতে স্থানীয় ডুংরী, পাহাড় বা বনে চলে যায়। এদিন কোন বিশেষ 
স্টানে বিভিন্ন গ্রামের মেয়েরা “কতিত হয়ে নাচগান করে সারাদিন 
কাটিয়ে দেয় এই ভাবেই শীতলপুরের ডুংরী বা বওঅ ডরংরির মত কিছু 
মেলা গড়ে উঠেছে । তবে করম মেলার বিশেষত্ব এই যে এই মেলায় 
পুরুষের অংশগুহণ করে না, এই চেলা একান্তভাবে মেয়েদের । এই 

ফেলাগুলি এক কথায় মেয়েদেরকে প্রাণখোলা ভাবে মেলামেশার সুযোগ 

করে দেয়। ইদানীং কালে এই মেলাগুভিতে বর্হিন্তু তথা উচ্চবর্ণের 
মেয়েদেরও ব্রতী হি,সবে না হালেও দর্শক হিসেষৈ উপস্থিতি লক্ষ করা 
যাচ্ছে। | 
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সুতরাং বিভিন্ন জাতিগোীগুলির সংযোগমাধ্যম হিসেবে করম 

পরবের অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন? আদিস সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী- 

স্বাধীনতার যে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হোত করম পরব তার প্রাকষ্ট উদাহরণ । 

স্বুমুর ঃ 

পুরুলিয়া তথা ঝাড়খণ্ড এলাকার লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোক- 

সাহিত্য, লোকভাবা, লোকস-স্কৃতি এক কথায় লোকজীবনের কোন 

অঙ্গকেই ঝুমুরকে বাদ দিয়ে ভাবা যাঁয় না । ঝুমুরের প্রভাব এই এলাকার 
জনজীবনের সবকটি প্রাশাখাতেই অপরিসীম । করময়ীত একান্তভাবেই 
মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক 
মতাদর্শীদের . প্রভাব ওতে পড়েনি। কিন্তু ঝুমুর এই এলাকায় অতান্ত 

জনপ্রিয় লোকমাধ্যম এজন্য প্রায় সমস্ত প্রাকার ধমীয়, রাজনৈতিক, 

সাংস্কৃতিক গ্রচারকগণ দ্বারা ঝুমুর ব্যবহৃত হয়েছে । তাই ঝুমুর বিষয়বস্তু, 

সুরবৈচিত্র, রচনাশৈলী, ভাষা, আঙ্গিক ইতাদির বৈচিত্র নিয়ে এক বিশাল 
ভাগারে পরিণত হয়েছে । 

করম পরব যেদিন শেষ হয়, করমপূজা শেষে করমডালকে ঘিরে 

সেইদিন থেকেই “ডাইড় ঝুমুর” বা “ডাইড় নাচের” আনুষ্ঠানিক 

উদ্বোধন হয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মেয়েরা এই ডাইড নাচের 

অনুষ্ঠানে অতশগ্রহণ করত। এখনও কোথাও কোথাও তা! প্রচলিত 

আছে। করমগীতে যদিও ব্যছ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না তবু বনু করমগীত 
“ভাইড় ঝুমুর” হিসেবে “ডা ইড় নাচে” বাবহৃত হয়। তাছাড়া বেশ 
কিছু ঝুমুরে করমের উল্লেখ পাওয়া যায়. ধেমন__ 

অজইধ্য। নগরে করম! ভেল 

আজা, চাল হো! করম! খেলে জাব ৷ 

তাছাড়। করমগীতের ভাবা এবং পুরানো ভাদরিআ বা ভাইড় ঝুমুরের 
ভাষা! ও রচনাশৈলীর সাদৃশ্য হেতু অনেকে করমযীতকেই ঝুঁমুরের উৎস 
হিসেবে চিহ্িত করেছেন। ঝুঁমুরের আদিরূপ যে ভাদরিআ। ঝুমুর বা 
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ডাইড় ঝুমুর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভাদরিআ ঝুমুরের মধ্যে 
ঝিডাফুলিআ, মুদিঅঞ্লি, টামড়িআ, গোলআরি, পাটিআমেধা, আড্ত- 

খেমটা, ঝুঁটিআমাজা, রসরসিআ, রসপখিআ। ইত্যাদি বিভিন্ন সুর ও তাল 
আ"ছ, কিন্তু ভাদরিআ। ঝুমুরের আদি ভীঁষ1 ছিল কুড়মালি এবং এতদর্চলের 

সানুষের জীবনযাত্রাই ছিল এর বিষয়বন্ত । মেমন-_ 

১। মঞ তজ গাও জাম 

বিহানে জনহাইর কুটি দ্িহ]। 

২। মাঞ বেটি নিদাট গেল 

ফড়কি তঅ নেহি দেল 

খুখড়ি কটাইসে লেগি দেল সে সজনি। 

৩। দিন গেল চলি রে মন 

দিন গেল! চলি 

মিছাই রে মানুস জনম 

বিড ফুলেক কলি রে মন 

দিন গেলা চলি। 

£। মওহা ভুভইতে খাপইর 

কুটি গেল 

মুহজারাঞ পুঠাঞ্ পিটি দেল । 

প্রথম গানটির বিষয়বস্ত হোল-__আঁমি হান্য গ্রামে অর্থাৎ কুটুঙ্ব 

বাড়ীতে যাব, সকালে জনহাইর অর্থাৎ ভট্ার ছাতু তৈরী করে দিও । 

দ্বিতীয় গানটির বিষয়বন্তব হোল__ম1 ও মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, ফড়কি 

অথাৎ বাঁশের তৈরী দরজা বন্ধ করল না. সুযোগ পেয়ে কটাস' অর্থে 

খটাস (বিড়াল জাতীয় প্রাণী ) ঘর থেক মুরগী নিয়ে পালাল । তৃতীয় 
গানটিতে এখানকার অশিক্ষিত জনগণের জীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত 

হয়েছে । গানটিতে লোককবি বলছেন, দিন চলে যাচ্ছে, এই মনুষ্য জনম 

ঝিডাফুলের কলির মতই অনিত্য । ঝি ফুল যেমন সাঙ্গোর সময় ফুটে 
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সকালে ঝরে যায় তেমনি এই জীবনও ঝরে বাবে। চতুর্থ গানটির বিষয় 
হোল-_সহুয়ার ফুল ভাঞ্জতে গিয়ে মাটির পাত্র ( খাপইর ) আগুনের 
ভাতে ফেটে গেল তাতে রুষ্ট হয়ে মেয়েটির স্বামী তার ( পুঠায়) 
কোমরের উপরে পিঠের দিকে লাঠি দিয়ে পেটাল । 

এই সমস্ত গাঁনগুলিতে এই এলাকার মানুষের কি নিরাভরণ জীবন- 

যাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে তা কল্পনা কর! যায় না। এবং অতি তুচ্ছ বিষ 
থেকে জীবনাবোধের চড়ান্ত ভাবনাও কত নুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে 

অবলীলাক্রমে মা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 

এই ভাঁদারিআ ঝুমুরগুলি একান্তভাবেই লৌকসঙ্গীত। এগুলিতে 

রচয়িতার নাম উল্লিখিত নেই । এগুলিতে ব্যক্তি মালিকান! ন! থাকায় 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক মালিকানা । এগুলি সমাজের, সমাজের 

জীবনদর্পণ, জীবনদর্শন । এগুলি স্বাড়খণ্ডের এক্ক প্রান্ত থেকে ধ্বনিত 
গ্তিধবনিত হাতে হাতে গণমানুষের মানে সঞ্চারিত করতে থাকে নামহীন 

লোককবির অমূল্য ভাবনাসম্পদ ৷ 
ভাদ্র আশ্বিন মাসে 'ভাদরিতআা" ঝুমুর, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যষ্ঠ মাসে 

চৈভালি, উধওআ, আবধাঢ় শ্রাবাণে কবি ঝুমুর ইত্যাদি বৎসরের বিভিন্ন 

সময় বিভিন্ন সুরের ঝুমুর তো আছেই. উপরত্ত নাঁচনীশালীয়া বা দরবারী 
ঝুমুর গাওআ' হয় সারা বছর ধরেই ৷ তাছাড়া, ভাইড় নাচ. পাতা নাচ, 

কাঠি নাচ নীচনি নীচ, বাঈ নাচ, মলহরিআ! নাঁচ, ঘোড়া নাট, ভগতা নাচ, 
ছও নাঁচ. মানি, বুলবুলি, রাসধারী ইত্যাদি সর্বত্রই বিভিন্ন সুরের ঝুঁমুরের 
একছত্র আধিপত্য দেখে এর বিশাল জনসংযোগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে সান্দোহের 

অবকাশ থাকে না। এজদ্য বিভিষ্ন ধমীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, 

ভাষাতাত্বিক ইত্যাদি বিভিন্ন মত ও আদর্শের প্রচারকগণের দুটি সহাজেই 

ঝুমুরের উপর পড়েছে এবং বিভিন্ন মত ও আদর্শের প্রচারমাধাম হিসেবে 

ঝুমুর ব্যবহৃত হয়েছে । 

ঝাড়খণ্ড এলাকায় শ্ীচৈতচ্চদেবের বৈষ্বধর্ম গ্রচারের পর ঝরে 
রাখাকুফের প্রেমের বিষয় ঘুক্ত হয় ' কীর্তনের নুরের সঙ্গে ভাদরিমা 

ঠেতাল্িশ 



বুমুরের সুর সহযোগে এক নতুন ধরণৈর ঝুমুরের আবির্ভাব ঘটে। যাকে 
দরবারী ঝুমুর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । দরবারী ঝুমুর. নাচনী বা 

বাঈদের আবির্ভাবের পরে রাজ! জম়িদারাদের দরবারে শান্ত্রীয় সঙ্গীতের 

সঙ্গেও যুক্ত হয়ে বিভিন্ন গুরবৈচিত্র আনে । ভাদরিঅ' ঝুমুরের কুড়মালি 
ভাষার পরিবর্তে ঝুমুরের ভাষা হয়ে যায় বাংলা. হিন্দী, ওড়িয়া ইত্যাদি। 

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী দীন! তীঁতি, বরজুরাম ভীমা, তুলসী, 
বাঁউলদাস. উদয় কামার, চামু কামার, গৌরাঙ্গিয়া মালহার প্রমুখ লোক- 

কবিরা রাধাকষ্ঙের প্রোেম-বিরহ তথ। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে 

ঝুমুরের ভাগার ভরে দেন। স্থাষ্টিধর সিং মাহাত, রামেশ্বর সাধু, বিনন্দ সিং 
প্রমুখ সম্ভ কবিরা বাউল তথ সুফী সম্প্রদায়ের দেহতত্ব ইত্যাদি বিষয় 

নিয়েও গ্রচুর ঝুমুর রচনা! করেন। এইভাবে ঝুমুরের মধ্য দিয়ে চলতে 

থাকে এক ধর্মীয় প্রতিযোগিতা যার মাধ্যমে এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠী- 

গুলি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অধ্যাত্মবাদ, দেহতত্ববাদ, নিরাকারবাদ, 

পিগু ব্রঙ্মীণ্ড, নিবর্তনতত্ব, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে পরিচিত হাতে 

থাকেন। 

পরবর্তাকালে, শ্রেণীসংগ্রাম. ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, নির্বাচনী গ্রাচার, 

পরিবার পরিকল্পনা, . কৃষি বিভাগের গরচার, স্বাধীনতা আন্দোলন, 

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলন, বঙ্গভু্তি বিরৌধী আন্দোলন, ভাষা! 

আন্দোলন, জঙ্গল আন্দোলন, অনুন্নত শ্রেণীর আন্দোলন, সমাজ সংস্কার 
ইত্যাদি হাঁজারে। বিষয় ঝুমুরের অন্তভূক্ত ঠয়েছে । অবশ্থই তাতে বাংলা 

হিন্দী ওড়িয়া ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লোককবি এর পুরনো 
ভাষা কুড়মালিকেও ব্যবহার করেছেন নুন্দরভাবে। এদের মধ্যে 
ভবপগ্রীতানন্দ ওঝা, স্থ্টিধর সিং মাহাত, রামকুমার মাহাত, সুনীল মাহাত, 

বিজয় মাহাত, গৌরীনাথ মাহাত, জগন্নাথ মাহাত, হাজারী রাজোয়াড়, 
অস্থত সহিস, কৃত্তিবাস কর্মকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । অনেক 
কবিই শাল আদি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনজীৰনের চিত্রও তুলে ধরেছেন 

চুয়াললিশ 



ঝুমুরের মধ্যে, কখনও ব1 অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে শোবণের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ 

ধবনিত হয়েছে দৃঢ়ক্ে । বিভিন্ন পর্যায়ের কতকগুলি ঝুমুর এখানে উদ্ধৃত 
হোল-_ 

১। 

| 

(রামায়ণ ) 
শক্তিশেলে যবে পড়িল লক্ষ্মণ 

কাদেন আরাম রাজীব লোচন 

ভাসেন নয়ন নীরে-- 

হায় রে লক্ষ্মণ কেন রে শয়ন 
মধ্য রণ পারাবারে 

উঠ উঠ বীর ধর ধন্ুতীর 

দশশির বধিবারে । 
--ভব 

€ দূর্গা পূজা ) 
পাটার উপর দিও খু'টি 
তার উপরে খড় মাটি, বেঁধেছে মা জোরে 
তার উপরে তু'ঁষ মাটি দিয়েছে ছুথারে 
মায়ের রূপে মন হরে 

এই মাটি রুপে ভুলালে আমারে । 
_-্রামেশ্বর 

(কালী পূজা ) 
পাতালেতে ছিলে কালী 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নিয়ে আলি 

মাগে। ওম! কালী, মর্তভূমে এসে পুজা লিলি । 

( অধ্যাক্স ) 
ভুসা কুটইতে নর 
বিসরলাই হরিহর 
অন্তকালে পন্থ ভুলি গেলা । 

-বিনন্দিয়। 

পয়তালিশ 



ছেচল্পিশ 

৫1 

৬। 

৮ | 

( অভিমন্যু বধ) 

জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্টির 
কোথায় পিতা পার্থবীর 

কোথা আছ হে মামা শ্রীমধুসুদন 

বিপদ সময়ে আমায় দাও দরশন । 

( প্রেম) 

এ ছার দেশে না রৃহিব 

গীরিতি নগরে যাব 

বেছে লিব রসিক স্থজনা 

প্রাণ বন্ধু হে পীরিতি রতন কীচ। সোনা । 

--হাত্তিরা 

(রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিরহ ) 

যার জন্তে গোচারণ মস্তকে রাধাবহন 

ধার জন্যে শিখিলাম বান্ুরি 

যার জন্যে ঘাটে দাড়ি, যমুনায় বাহি তরণী 
যার জন্যে গিরি করে ধরি 

সে রাঁধ! ত্যজিল মৌরে কাজ কি আর এ সংসারে 

রব না আর ব্রজপুরে, হব কাশীবাঁপী গো রন্দে 

বস আমি আসি। 

( নির্বাচনী ঝুমুর ) 
আলে রে ভাই আলে ভোট 

সবাই মিলে বাধ জোট 
ভোট দিব হে হামর! ধনুকের মাঝে 

ঝাড়খণ্ড অলগ করার কাজে। 

_ কৃত্তিবাস 



১২. 

( ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ) 
ঝাড়ধণ্ডেক মাটি কাদেইরে 

গিরি জাইকে পরেক ফাদে 

সভিনে আজাদি পাওলা। 

হামরাই পরে বশে রে ভাই 
বেইমধনিকর ঘসে ং --জগন্াে 

(জঙ্গল আন্দোলন ) 

পাত ভুলি নিতি নিতি 

ঝাড়ি ঝাটি দতইন কাঠি 

আইজ কেনে বাবুই করে মানাগ 

উনাদের বন না ছিল জান। 
__ম্বনীল 

(শ্রেণী সংগ্রাম ) 
হাথ বাঁধল গড় ছাদল 

পাখড়ে জাকাওল মন 

পতরি দেলাহাথুন ইখমু কান ওআ' 
জিবন বঁচ। বেড়ি দাইরে 

ভওআ পুতানি কাদি মেনাই খুন 

জামনকে দেলথুন ভিজ্জাইারে । 

-_ন্গুনীল্ 

(ঙ্গীবন যাত্রা ) 

ঝাড়গাঁর হাট মাতে 

বেহাইএ ধরল নম হাথে 

বেহাই ছাড় হাথ 

ঝুড়ি ঝাঁটি বিকেই সাাঝর ভাত। 

---বিজয় 

পাতচঙ্লিশ 



১৩। 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

(খরা ) 

১৩৮৯ সালে, ধান গেলি রস।তলে 

খেত দেখি, দিস! উড়ি জাই 

ধান চালে গে 

মারাফরি জাব খাটেলাই। 

১ _ রামকুমার 

( বঙ্গভূক্তি বিরোধী ) 
হামে না জাইব বাঙ্গাল হো' 

হামে না জাইব বাঙ্গাল । 

€ স্গ্টিধর ) 

(বাস্তহীন করার বিরুদ্ধে ) 

বনবাদাড় কাটিকুটি বাঘভালুক ঢাড়াই পিটি 

বসমতাঞ বনাওল বসতি 

আইজ সে বসতি পানিঞ ডুবাই দেলারে 

হিরদয়ে নিরদয়ে শেল। 

(ভূমিহীন করণের বিরুদ্ধে ) 
মরদ জেনি খটি জুটি, স্রীজবিহান মাটি কাঁটি 
খেতি বাড়ি বনাঞ্চল সুর হে 

আইজ মে খেতি কারখানাঞ লুটি লেলরে 

হিরদরে নিরদইঅ সেল। 

(অবৈধ নিয়োগের বিরুদ্ধে ) 
হামরাক গেলি জমিজম1 

হামরাক চইখেই খেদাধু আ 
মুখখু ছাওঅণ বগিলি খাটি খা গ্রে 
নমারিঞ বাহারি সউর বহাঁলি ভেলরে 
হিরদইএ নিরদই'অ সেল । 



১৮। (গণ আন্দোলনের ডাক ) 

মারাংবুরুঞ্ জনম দেলও 
জীবনেক কি দাম ভেলও 
ভুখে মরি মরণ কেইসন রে 

খেলা একেবারে কাঁচা মরাক খেইল রে 

হিরদইএ নিরদইঅ সেল । ইত্যাদি 

পুরুলিগ্নার ছোন্নাচ ৪ 

পুরগলিয়ার ছো-নাচ বর্তমানে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 

ভো-নাচ তার নিজন্ব পরিম গুল পেরিয়ে দেশ বিদেশে প্রশ'সিত হয়েছে । 
সুতরাং প্ডিতদের পাণ্ডিতোরও লড়াই জমে উঠেছে মন্দ না। আমরা 

সে সমস্ত বিতর্কে না গিয়ে অতান্ত জনপ্রিয় এই লোকমাধ্যম তথা 

সংমোগ মাধাম বিষয়ে আলোচনা! করতে পারি। 

আগেই বলা হয়েছে পুরুলিয়ার স'ক্কৃতিকে মানভূম সংস্কৃতি বললেও 
এর সঠিক ব্যপ্তি বোঝানো যায় না৷ ঝাড়ধণ্ড সংস্কতিই এর সত্যিকারের 

পরিচয় এবং আমরা যদি ঝাড়খ7গ্ুর মূলবাসী, আদিবাসীদের আরণ্যক 
জীবনযাত্রা মানসিকতার গভীরে এগুলির উৎস সঙ্ধানে সচেষ্ট হই তাহলেই 
সাফল্য আসতে পারে এবং আলোকপাত হতে পারে মতীতের 

অন্ককারে । 

করমগীতে পাওয়া যায়, “জানু জানু করম গু সাই জানু ছওঅ মাস 

গঅ, পড়তম ভাদরঅ মাস আনব ঘুরাই |” করমের বিসর্জনকালে 
মেয়েরা বলছে গানের মাধ্যমে, গে করম ঠাকুর তুমি যাও ছ' মাস পরেই 
আবার তোমাকে ফিরিয়ে আনব । এর থেকে বেশ কিছু গবেবক ভাবছেন 
এই অঞ্চলে বা এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে ছ' মাসে বছর গণন! 

প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ এই ছ' মাসকে মধুমাস. লিরন মাস, রপা মাস, 
ভাদর মাস, কাটনি মস এবং জাড় মাস বলে অনুমান করেছেন। 

উনপঞ্চাশ 



এই অনুমান ঠিক বা ভুল সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা বলতে 
পারি এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাঁদের নিজম্ব কৃষি ভিত্তিক বর্ষপঞ্জী 

অনুযায়ী পরিচালিত হত এবং তা এই এলাকার পক্ষে অবৈজ্ঞানিক ছিল 
না। 

১ল! মাঘকে এ অঞ্চলে এখনও কৃষিবর্ষের প্রথম দিন হিসেবে মানা 

হয়। সেদিনই আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাথম হলকর্ষণ শুরু হয়। 

সুর্যের উত্ত ৰয়ণকে লক্ষ্য করেই যে এই অনুষ্ঠানটি গুচলিত হয়েছিল তা 
অনুমান করা যাঁয়। এই দিনটি এই অঞ্চলে “আখান জাতরা” নামে 

পরিচিত। আনুষ্ঠানিক হলকর্ষণ ছাড়াও এদিন 'বেঝা বিধা, জাতরা 

উড়া", “গরাম ভানসিং, 'জাহির থান", গঁসাহ এরা'র পুজা, ভানসি-এ 

'রূপান' ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। এরপর সিঝান পরব বাদ দিলে এই 
এলাকার জনমনের প্রধান আকর্ষণ 'কুঁট1 পরব", চৈত সীকরাইত”, শিব 

গাজন' এবং শিব গাঁজনকে উপলক্ষ্য করে কাপ ঝাঁপ, ভগত। নাচ, 

মাছানি, ভগতা ঘোরা, জিভ ফৌড়া, পিঠ ফৌড়া ইত্যাদি যন্ত্রণাদায়ক 

কুচ্ছপাধনও ছো-নাচের উদ্দামতা । চৈত্র সংক্রান্তি থেকে জ্যেষ্টের শেষে 
বর্ষা নাম। পর্যন্ত চলতে থাকে বিভিন্ন গ্রীমে শিব-গীজনের উৎসব | 

বারুনি, রহনিতে বীজ বপন শেব করে জাত গান, মনসা পুজা, 
করমে মেয়েদের শঘ্য ও সম্ভান কামনা, ভাদ্র মাস জুড়ে ই'দ, ছাতা, ভাছু 
আর পাঁতা নাচ করম নাচ, ডাইড় নাচ, জিতিঅ! পরব। নতুন ফসল 

ঘরে আনার অনুষ্ঠান সহরই বাঁদন। এবং ধান ঘরে তোলার পর মকর 

সংক্রান্তিতে বা সারা পৌষ মাস জুড়ে টুম্থু পরবের গ্রাস্তুতি। 

এক কথায় এই অঞ্চলের মানুষের প্রাধান উপজীবিকা কৃষি এবং এই 

কৃষিকে ভিত্তি করেই সারা বছর ধরে বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের উপযোগী 

করে স্থষ্ট হয়েছে নানান পালা-পার্ণ নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান। এই ধারণাকে 
মেনে নিয়ে বিচার করলে আমরা এখানকার পালা পার্ণগুলিকে এই 

ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি । 

আখানজাতরায় প্রথম হলকর্ষণ এবং দেবতী ব! প্রকৃতিকে সন্তষট 

পঞ্চাশ 



রাখার জন্য গরাম জাহির, ভানসিং ইত্যাদি দেবতার পুঙ্জা, ফললের 
সুরক্ষার জন্য শক্তি পরীক্ষার অনুষ্ঠান বেঝাবি'ধা। চৈত্র সংক্রান্তি 
থেকে আধাঢ় মাপ পর্ধন্ত প্রচণ্ড খরায় প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার জন্তু এবং 
জলের প্রার্থনায় শিব গাজনকে উপলক্ষ্য করে নানান কুক্ছুসাধন, শ্র।বণে 
সর্পদেবীর পূজা এবং করমে ফসল ও সন্তান কামনা । জিতিআ সহরহ এ 
ফসল ঘরে তোলার প্রান্ততি। চাষের সহযোনী গরু মহিষকে অভিনন্দন 
জ্ঞাপন এবং টুন্থ পরব শম্য ঘরে তোলার পর উদ্দাম আনন্দের পরব, 
বিজয়ের পরব। 

কৃষিকর্মের উপর নিষ্ভরশীল মানুষদের কাছে তথা খরা-প্রবণ এলাকায় 
চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আবাঢে বৃষ্টি শুরু পর্যস্ত “লিরন মাস” যেন 
অভিশাপ হায়ে দেখ দেয় । আদিম মানুষের মনে দেবদেবীর ধ্যান-ধারণা 

জন্মানোর আগে বষ্টিহীন, নির্মম, ধূধু করা, তৃষগকাতর “লিরন মাস” 
প্রকৃতির কোপ হিসেবেই চিহ্নিত হোত তাই প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
বিভিন্ন জাহুক্রিয়ার আয়োজন ও কৃষ্সাধন শিব গাজনের গরাতিটি 
অনুষ্ঠানে । আদিন মানুষের প্রকৃতিকে সন্ত করার বিভিন্ন জাছুক্রিয়া 
একত্রিত হয়েছে শিব গ।জন্রে রূপ ধরে। 

লোহার শলাকা দিয়ে পিঠ ফ্রৌোড়ানো. জিভে কৌড়ানো, ভগতাকে 

পিঠ ফু'ড়ে ঘোরানো ইত্যাদি কৃঙ্ছুসাধন] যে বৃষ্টি কামনায়, একথা অনুমান 
করা কষ্টকর নয়। রব্ষ্টি কামনায় বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্র 

আচার যেমন ওরাওদের মেঘ গর্জনের অনুরূপ আওয়াজ করে পাহাড় 

থেকে পাথর গড়িয়ে দেওয়া, কারও কারও আগুন ম্বালিয়ে মেঘের মত 

ধোয়ার স্থপ্টি করার মত শিব গাজনের বিভিন্ন আচারেও বৃষ্টি কামনার 
ইঙ্গিত্ত আছে । 

শিব গাজনের কাপ ঝাপ থেকেই 'মাছানি', 'ছো' লাটুষ। বৃদ্ধি 
পেয়েছে একথা! ঠিকই কিন্তু ছ্বো-নাচের মধ্যেকার প্রচণ্ড শারীরিক কদর্ত, 
গতি এবং উদ্দামতার মূলে ক্রিয়াশীল আদিম মানুবের রৃষ্ট কামনার 
জ।হুবিলাস, জাছুক্রিগ়া এবং কৃক্কুদাধন। ছো নাচ সম্পর্কে আলোচনা 

একার 



ধরতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই সেই আদিম জাহ্বিশ্বাসের দিকে ফিরে 

তাকাতে হবে। 

শিব গাজনের কাপ ঝাঁপে অংশগ্রহণকারীর। সঙ সেজে বিভিন্ন অঙ্গ 

ভঙ্গী করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করত। বনের পশু জন্ত জানোয়ারের 

চালচলন অনুকরণ করত । ভগতা নাচের বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে 

ক্রমশঃ তা নাচের মাত্রা পেল এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন সুর ও তাল তাঁতে 

যুক্ত হয়ে স্বদ্ধি আনল । গাজনের কাপ ঝাঁপ ধীরে ধীরে যৌথ নৃত্য 
এবং 'একৈড়া' বা 'ওক্তাদী' নাচে রূপান্তরিত হল। 

এক দিক সেমন বিভিন্ন প্রচলিত নুরতাল যুক্ত হয়ে নাচে ছন্দ এল, 
অগ্যদিকে গাজনের সঙ এর চুন-কালির হাঁন্তকর সাজসজ্জা বদলে গিয়ে 
মাঁজিত হতে লাগল । এই সময় এই এলাকায় জনমানসে এক দারুণ 

পরিবর্তন স্খ্ঘটিত হয়। চৈতন্ঠাদেবের বৈষ্ণব ধর্ম, ভুলসীদাস, কৃত্তিবাস 

ওঝার রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভীরত এখানকার মানুষের মনকে 

দারুণভাবে গ্রভাবিত করে এবং এখানকার লোৌকসংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে 
যথা ঝুমুর, জাওরা. করম, ভাছু. ছাতা, জিতিআ', টুনু, পাতা নাচ, ভাইড় 

নাচ ইত্যাদির ন্যায় ছে! নাচেও তার প্রতিফলন ঘটে। ছোঁ-নাচে জন্ত 

জানোয়ার পশুপক্ষীর চালচলন, নাচ এবং ওভ্তাদী নাচের সঙ্গে যুক্ত হয় 

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বানে নৃত্যনাট্য । 
রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে ছো-নাচে সামিল করার ফলেই 

শিল্পীদের সাজপোষীকের ক্ষেত্রে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। সাধারণ 
সাজপোষাক বাদ দিয়ে শিল্পীদের গায়ে স্থান পায় রাজপোষাক এবং মুখে 

ধাত্রাগানের ঢ"এ পেন্টিং। ছে-নাচের এই রূপ এখনও ওডিশার 

মরুরভঞ্জ এলাকার ছো-নাচে আছে। কিন্তু পুরুলিয়া তথা মানভূমের 

ক্ষেত্রে পের্টি-এর বদলে উঠে আসে কাঠের মুখোশ দেবদেবীর মুখস্তীর 
আদলে । চড়িদার নুত্রধররা ক্রমে কাঠের মুখোশও পরিত্যাগ করে 

তৈরী করেন ওজনে হালকা, নাচের উপযোগী কাগজের মুখোশ । যাঁর 
নির্মাণ কৌশল দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হতে হাতে বর্তমণনে শিল্পের 

বাহার 



স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে । ইতিমধ্যে ছো' নাচ সুর-তাল, আঙ্গিক 
নৃতাশৈলী, সাজসজ্জা, কাহিনীবিন্যাস ইত্যাদি স্মন্ত দিক থেকে এক 
বিন্ময়কর পর্যায়ে এসে পৌচেছে। 

পণ্ডিতগণ তর্ক জুঁড়েছেন, কেউ বলছেন ছে! এসেছে 'ছায়া' থেকে, 

কেউ বলছেন, ছো এসেছে 'ছাউনি' থেকে, আবার কেউ বলছেন, ছো 

এসেছে 'সঙ' থেকে । কেউ বলছেন, ছে1এর নাকি ছট। তাল আছে তা 

থেকে ছ'নাচ ক্রমে ছো-নাচে রূপান্তরিত হয়েছে । যাই হোক, 'ছো 

আবার ছোওআ বা ছিওনা, থেকেও আসতে পারে। কুড়মালিতে 
ছেলেকে ছওআ' বা ছিওনা বালে। হো! নীচে এযাবৎ ছোলোদেরই 

অংশগ্রহণ ছিল সেজন্য একে 'ছওআনাচ' বা ছওনা-নাচ' বলা যেতে 

পারে এবং কালক্রমে তা ছওনাচ হয়েছে বলাও বোধহয় অযৌন্তিক হবে 

না। 

পুরুলিয়ার গণমানুষ সম্পূর্ণভাবেই কৃষি নির্ভর কারণ এখানে এখনও 

শিল্পায়ন ঘটেনি । রুক্ষ. সেচহীন, অনুবর পুরুলিয়ার জমিতে কৃধিকর্ম 

প্রায় অনিশ্চিত । এক ফমলী এই জমিতে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের কাজ 

থাকে বড়জোর তিন মাস। বাকি ন' মাসই তারা কর্মহীন। অথচ 

এখানকার মানব প্রচণ্ড পরিশ্রমী । তাদের এই অফুরন্ত প্রাণশাক্তির 

প্রকাশ ঘটেছে লোকস-স্কতির মধা দিয়ে । 

চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে আবাঢ় মাসের প্রাথন সপ্তাহ পর্যন্ত সারা 

এলাকা জুড়ে শিবগাজন আর ছোনাচে জড়ো হয় হাজারে হাজারে 

দর্শক | প্রতিটি মেলা পরিণত হয় জনারণ্যে। ছেনীচের সাজপোষাক, 

মুখোশ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির খরচ অনেক বেড়ে গেছে, ছো-শিল্পীরা দেশ 

বিদেশে নাচ দেখিয়ে এসেছেন । গম্ভীর সিং মুড়া এবং নেপাল মাহাত 

পল্পস্্ী উপাধি পেয়েছেন ছো-শিক্সী হিসেবে কিন্তু ছো-শিক্পীদের অবস্থার 

কোন পরিবর্তন ঘটেনি এখন পর্যন্ত । বাড়েনি সামাজিক মর্যাদা, জীবন- 

যাত্রার মানও হয়নি উন্নত। 
সাজগোজ সুরতালে বৈচিত্র এলেও ছো-এর বিষয়বস্থর উল্লেখপোগা 

তিগ্লায় 



পরিবর্তন ঘটেনি । ছো-শিল্পীরা প্রায় সবাই এসেছেন কৃষক. শ্রমিক এবং 
ত্তিজীবি শ্রেণীর দরিদ্র পরিবার থেকে অথচ ছো-নাচ এখনও তাদের 

হাতে সামাজিক বিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠেনি । অনেকেই গুচলিত 
লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন সহা করতে পারেন না. কিন্তু পৃথিবীর 

সবকিছুই যখন পরিবর্তনশীল তখন ছো-নাচে নতুন চিস্তাভাবন1 না এলে 

গতানুগতিকতা তাকে অবশ্থই অদূর ভবিষ্যাতে গ্রাস করে ফেলবে । 

সেন্টার কব কমুমনিকশান এগু কালচার্যাল এ্যাকশান'-এর পক্ষ 

থেকে গত বছর একটি ওয়ার্কশপ করা হয় পুরুলিয়া জেলার গোবিন্দপুর 

গ্রামে । পুরুলিয়ার জনপ্রিয় ছো-দলগুলি থেকে শতাধিক শিল্পী এই 

চার দিনের ওয়ার্কশপে মিলিত হয়ে ছো-নাচে নতুন নতুন পাল! তৈরী 
করতে সচেষ্ট হন। ছো-শিল্পীরা ওয়ার্কশপে তৈরী তিনটি সামাজিক 

সমস্যামূলক পালা ওয়ার্কশপের শেবে রাত্রিতে দর্শকদের সামনে 
উপস্থাপিত করেন। পালা তিনটি হোল যথাক্রমে খরা, মদ খাওয়ার 

পরিণাম এবং কৃষিজীবি পরিবারে ভাঙন। সকলের মনেই সান্দেহ ছিল 

সুখোশ ছাড়া এই নতুন ধরণের পালাগুলি দর্শকদের খুশী করতে পারবে 

কিনা । কিন্তু নতুন এই পাঁলাগুলি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। 
এই ওয়ার্কশপের প্রতিফলন আমরা দেখাতে পাচ্ছি, গ্রাতিটি ছো-দলের 

ক্ষেত্রেই । পৌরাণিক পালার সঙ্গে সঙ্গে ছো-তে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করছে এঁতিহাসিক সীওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্বোহ ইত্যাদি এবং সেই 

সঙ্গে খরা উদ্বান্তকরণ, ট্রেন দূর্ঘটনা ইত্যাদি সামাজিক পালা। অবশ্থ্য 

এর আগেও অল্প কিছু জায়গায় ছো-নাচে সামাজিক পালা গণচেতনা- 
মূলক পালা করার প্রচেষ্টা হয়েছিল যেমন শহীদ শক্তি মাহাত, শহীদ 
বৃহম্পতি মাহাত পালা ইত্যাদি । 

ছো-শিল্পীদের ধীরে ধীরে চেতনার বিকাশ ঘটছে । তারা সংগঠিত 

হয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করতে আগ্রহী । 

তাদের এরকমই একটি সংগঠনের নাম “মানভূম জন জাতীয় সংস্কতি 
সংসদ । ছোনাচের গরচণ্ড জনপ্রিয়তার দরুণ এর পরিধিও দিন দিন 

চুয়াঙ্ন 



প্রসারিত হচ্ছে এবং জনসংযোগ এর ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে 

চলেছে, সুতরাং গণচেতনা রদ্ধির ক্ষেত্রে বির মাধ্যম হিসোবে ছোনাচ 

ভবিষ্যাতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহণ করবে । 

লোকনাট্য “মাছানি? £ 

কতদিন থেকে পুরুলিয়াতে “মাছ নি” অনুষ্টিত হোত একথ। অবশ্যই 

এখন নিশ্চিত করে বলা যায়না তবে বিগত পনেরো!কুড়ি বছর 'মাগে 
থেকে “মাছানি” প্রায় অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। 

কুডনাঁলি ভাষায় ছুই জনের বয়স উচ্চতা, দৈহিক গঠন ইত্যাদিতে 

সাদৃশ্য থাকলে তাদের বল হয় “জড়িমাছা।” | এই “জড়ি মাছ?” থেকেই 

সম্ভবতঃ “মাছানি” কথাটা এসে থাকতে পারে । অনেক সময় “মাছি” 

থেকে “মাচা” বা দেহের অঙ্গবিশেষকেও “মাছ” বলা হয়। তবে 

“মাছ” থেকে “মাছ” কথাটা পুরুলিয়াতে ব্যবহৃত হয় না। 

“মাছানি” অনুষ্ঠানে মাছানি কথাটা যেভাবে ব্যবহৃত হয় তাতে 

“মাছানি” বলতে অভিনয়কে বোঝায় । এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে 

“জড়িমাছা1” থেকেই “মাছানি”র উদ্চব বলে মনে হয়। ছুই বাক্তির 

সাদ্বাশ্টের মতই একটি চরিত্র বা একটি ঘটনা! বা একটি কাহিনীকে 
অনুরূপভাবে উপস্থাপিত করাকে “মাছানি” বলা যেতে পারে। 

পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্টিত একাংক ধর্মী, গীত, নৃত্যবুল 

লৌকিক কাহিনী, ভাষ! ইত্যাদি সম্বলিত লোকনাট্যকলার নাম “মাছানি”। 

মাছাঁনিতে কখনও কুড়নালি, কখনও ঝাড়খণ্ডী বালা ব্যবহৃত হয়। 
মাছানির গানে ঝুমুর ও প্রচলিত বিভিন্ন লৌকসঙ্গীতের সুর ব্যবহৃত হয়। 

ছও নাচের মত চৈত্র সংক্রান্তি থেকেই মাছানি আনুষ্ঠানিকভাবে 

শুরু হয়। শিব গাজনের কাপ-ঝাপ থোকেই নে “মাছ।নি” বৃদ্ধি পেয়োছে 

একথাও বলা যায়। মাছানিতে সাজগোজ হিসেবে ছেঁড়া কাথা ছেড়া 

জামা-কাপড় ব্যবহৃত হয়। মেকআপের ক্ষেত্রে খড়িমাটি, চুন, কালি, 
ল/ল রং ইত্যার্দিকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। 

পঞ্চার 



পুরুলিয়াতে গচলিত আরেকটি লোকনাট্যের নাম বুলবুলি। 
বুলবুলি “মাছানি”র মত নৃত্যগীতবহুল হলেও এতে “দানবীর হরিশ্চন্দর” 
ইত্যাদি পাল যুক্ত হয়েছে এবং সাজগোজের মাত্রাও যুক্ত হয়েছে । 
“মাছানি” ও “বুলবুলি” দেখে একথা নিঃসন্দেহে বল! ঘাঁয় যে বহু পুরনো! 
দিন থেকে পুরুলিয়াতে ছুটি লোকনাট্যের ধারা চলে আসছিল । বর্তমানে 

পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে বাংলা যাত্রাভিনয়ের চলন শুরু হওয়ার ফালে এবং 

শিক্ষিত সমাজের অবহেলার ফলে “মাছানি” ও “বুলবুলি” প্রায় অবলুপ্ডির 
পথে পা বাড়িয়েছে । অথচ “মাছানি” দেখে এর প্রচুর সম্ভাবনা আছে 

বলেই মনে হয়। 
মাছানিতে বাদ্যঘন্ত্র হিসেবে ঢোল, ছুমছুমি, আড় বাঁশি ইত্যাদি 

ব্যবহৃত হয়। পাত্রপাত্রীদের গীতের সঙ্গে সঙ্গে দলের বেশ কিছু লোক 
“দহাড়ি” করে। যদিও মাছানি” লুগ্তপ্রায়, তবুও এখনও রামকৃষ্ণপুর 

( নুতনডি ), সুরুলিয়া, গোলকুওা, বেলমণ, মালথোড় ইত্যাদি পাড়া 

থান ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে বেশ কয়েকটি “মাছানিশ্র দল আছে । 
দশ বারে বছর আগে আমার গ্রামে (কালুহার ) একটি “মাছানি” 

পাল! দেখার কথা মনে আছে । যে পালাঁটির নাম ছিল “রাইতকাছ। 

জামাই” । কোন এক জামাই রাত্রে দেখতে পায়না সে কোনক্রমে গরুর 

লেজ ধরে শ্বশুর বাড়ীর গোয়ালে পৌছায় । রাতকান! জামাইকে নিয়ে 
শ্বশুর বাড়ীর লোকের রঙ্গ রহম), এই ছিল মাছানিটির বিষয়বস্তু। 

পারা থাণার রামকু্গু্ে (নতুনডি ) গত ১৬ই ১৭ই মে?৮৫ 

মানভূম জনজীতীয় সংস্কৃতি সংসদ ও “সারভুল” পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে 
সি. সি. সি. এ.এর (কলিকাতা ) সহযোগিতায় ছ রাত্রিব্যাপী এক 

লোকনাট্যের অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি “মাছানি” পাল! দেখার সৌভাগ্য 
হয়। এই অনুষ্ঠানে রামকুষ্ণপুর ( নুতনডি ), মালথঘোড়, সুরুলিয়া 

ইত্যাদি গ্রামের চারটি দল অংশগ্রহণ করে। মাছানি দলের সঙ্গে 

আলোঢন! করে জানতে পারা যায়, তারা কেউ কেউ কুড়ি/বাইশ বছর, 
কেউ পনেরো/যোল বছর. কেউ আবার পাঁচ সাত বছর পরে এই মাছানি 

ছাঞ্পান্র 



অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে । মুতরাং সহজসাধা কিছু পালা উপস্থাপিত 
করার চেষ্টা করছে । গ্রামীণ ঘটনা হূর্ঘটনাকে মাছানিতে তাতক্ষনিক 
রূপ দেওয়া, 'মাছানি'র যেটা প্রধান বৈশিষ্ট তা! তারা করতে পারেনি। 

চারটি দল পরপর আসরে অংশগ্রহণ করে মে কটি পালা উপস্থাপিত 
করে তার মধ্যে “খেপচা লেচা ধুধুর পেঁচা”, “কান! চৌকিদার” “লগ্তার 
পিঠা খাওয়া”, “চার জুয়াড়ী”, “চার আওআরা” “কুলভুক ঘানি”, 
“খননঅ খচর হড়ফট”, “পিঠ! ভাগ” ইত্যাদি উল্লেখবোখা ! এই 
পালাগুলি প্রচলিত পালা বা কাহিনী থেকে অনেক সময় নেওয়া হয় 
এবং দলের ম্যানেজারর1 আনেক সময় ইচ্ছে মতে। নতুন সংযোজন কাটছাঁট 

করে থাকে । পুরনে। পালাগুলির পালাকারদের নাম পাওয়া মায় না। 
দলীয় ম্যানেজাররাও নতুন নতুন পাল! রচনা করে। 

“খেপচা লে€া ধু'ধুর পেঁচা” পালায় কোন কাহিনী নেই। ছুই 
বিকৃতদেহী বিচিত্র সাজে সজ্ভিত হায়ে আসরে বিচিত্র ভঙ্গিমায় নৃত্য করে 

ও দর্শকাদের প্রচুর আনন্দদান করে। “কানা চৌকিদার” পালায় এক 
চক্ষুহীনের সংসার, চৌকিদার-এর কাজ এবং পুরুলিয়ার প্রাচীন চিকিতসা 
পদ্ধত চিত্রিত হয়েছে । “লগ্যার পিঠা খাওয়া” পালায় এক পেটুক 
ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্ধপ আছে । “চার জুয়।ড়ি”তে চারজন 

কর্মহীন ছেলে একটি মেয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করে ও বিয়ে করতে 

চায় ' মেয়েটি তখন তাদেরকে তাদের পেশা, বাড়ীঘরের কথা সাংসারিক 

অবস্থার কথা জিজ্ঞেন করে। ছেলেগুলি পরপর তার গরশ্নের উত্তর দিয়ে 

শায় এবং এই উত্তরের মাধ্যমে তাদের চরম দারিদ্রের কথা ফুটে ওঠে 

কিন্ত বলার ভঙ্গীতে তার! দারিদ্রযকে প্রচণ্ড উপহাস কারে উডিয়ে দেয়। 
দারিদ্র্যকে, ছুঃখকে, যন্ত্রণাকে উপহাস তথা ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে 

জনসমক্ষে তুলে ধরাটাই 'মাছানি”র অন্তনিহিত ভাব । 
“চার আওআরা” পালায় চার জুয়াড়ির বিপরীত, চারটি মেয়ে একটি 

ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ছেলেটি তখন তাদের বাড়ী, পেশা, জাতি 

ইত্যাদি সঙ্থন্ধে জিজ্ঞানা করে। মেয়েগুলি একে একে তার প্রাপ্থের উত্তর 

সাতার 



দিয়ে যেতে থাকে গীত এবং নুত্য সহকারে তাদের দারিদ্র, অসহায়তা, 

সামাজিক মর্ধাদাহীনতা! ইত্যাদি ফুটে ওঠে । ব্যঙ্গ বিদ্রপ ও উপহাসের 
মধা দিয়ে তারা যেন সমাজকে তীর কশাঘাঁত করে। “পিঠে ভাগ” 

পালায় তিনটে পিঠেকে কেন্দ্র করে স্বামীনন্দ্রীর ঝগড়া, মানোমালিম্, 

জীবনযাত্রা! ইত্যাদির পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে। 
'কুলভূক ঘানি” এবং খরখচর হড়ফট” পাল ছুটি এখানে কুড়মালি 

ভাষায় অভিনীত হয়। “কুলছুক ঘানি”তে কলুর সামাজিক ছুর্দশার 

কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং “খন্নখচর হড়ফট” পালায় তাতির জীবনযাত্রা 

এবং সেকালের সমাজব্যবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে । এক তাতি তার 
বউ-এর সঙ্গে বাড়ীতে বসে নৃত্য ও শীত সহকারে তাত বুনছে-_-তাতের 

শব্দ অনুকরণ করে খন্নখচর হড়ফট দিয়ে গান সমাগ্ড হয় এমন সঃয় 

রাজার পাইক বাড়ীতে ঢোকে । তাঁতি তাড়াতাড়ি তাতের নীচে লুকিয়ে 

পাড় তার অনেক দিনের খাজন। বাকি আছে সেই ভায়ে। পাইক এসে 

তাতির কথা ভাতির বউকে জিজ্েস করে। তাতির বউ ভাতি বাইরে 

গেছে বলে মিথ্যে বলে । তাতের নীচের দিকে কিছু আছে বলে তাকাতে 
গেলে ভীতির বউ বলে, ও কিছু নয়, ওটা আমাদের কুকুবটা ভয় পেয়ে 

তাতের নীচে লুকিয়ে পড়েছে। 
রাজার পাইক চলে গেলে তাতি ধেরিয়ে আসে এবং বউকে মারতে 

উদ্যত হয়, বলে, “সালি তঞ মকে কুকুর কহালে ?” তাতির বউ উত্তর 
দেয়, রাজার প।ইকের হাত থেকে তোমাকে রক্ষ1 করলাম সেইটাই ঢের। 

দশ্কিরা আনন্দে হর্ষধ্বনি কারে ওঠে । আবার শুরু হয় নৃত্য গীত সহকারে 

তাত বোনা, আবার আসে পাইক। তাঁতি আবার ভাতের নীচে লুকিয়ে 
পড়ে। তাতি বউ কখনও মুগণী, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বলে তাকে 

পাইকের হাত থেকে রক্ষী করে। আবার তাদের মধ্যে বাকৃবিতগ্ড শুর, 

হয়, হাসির ফোয়ার! ছোটে এবং.শেষ পর্যন্ত রাজার পাইক ভাতিকে বেঁধে 

নিয়ে যায় খাঁজনার দায়ে। হাসি, ব্যঙ্গ, বিদ্রপের মধ্যে দিয়ে দরিগর 

জনসাধারণের এই রকম প্রাতিবাদের ভঙ্গীই “মাছানিস্র বৈশিষ্ট্য । 

আটান্ন 



“মান্ছানি” প্রচুর সম্ভাবনা লত্বেও এখনও অবহেলিত রয়েছে, কিন্ত 

'আমার মনে হয় পুরুলিয়ার জনসংযোগের ক্ষেত্রে “মাছানি” অদূর ভবিষ্যাতে 

এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তার অতীত গৌরবকে 
ততোধিক উদ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হবে। 03) 



হামিনী মাহাতো 

জণসংঘোগ ও ঝাড্ডগ্রামের লোকসংস্কৃতি 

কে আস্তক্গাতিক যোগাযোগ বর্ধ হিসাবে ঘোষণ1 করা হয়। 

টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আধুনিক পৃথিবী সাফল্যের শিখর ছু য়েছে। 
একদিকে ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ মহাকাশে উপগ্রহ স্থাপন 
করে প্রাযুক্তির এই ধারায় যখন বিপ্লব ঘটাতে ব্যস্ত, সেই সময়ে সারা 
প্ুথিবী জুড়ে ঘটে চলেছে অন্য এক সংযোগ বিপর্ধয়। প্রাতি মুহুর্তে 

মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান আরও বেড়ে যাচ্ছে । তাই আজ 
গ্ৃথিব'তে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর! বিকল্প সংঘোগমাধাম নি?য় নানান 

চিন্তা-ভাবন। শুরু করেছেন। 

সম্ভবতঃ যখন থেকে মানুষ ভাববিনিময় করতে শিখেছে তখন থেকেই 

সভ্য হবার পথেও পা বাড়িয়েছে । বন্ততঃপক্ষে এই ভাবনার পারম্পরিক 

সঞ্চার এবং সভ্যতার বয়স সমান । 

“আদিম যুগ থেকে আজ অবধি মান্ুব আত্মপ্রাতিষ্ঠার পাথে যতই 

এগিয়েছে ততই তার ভাব সঞ্ধারের মাধামগুলি সুগ্ থেকে সুক্ষ্সতর এবং 

জটিল থেকে জটিলতর এবং বাপক থেকে উত্তরোত্তর অনেক বেশী ব্যাপক 
হয়ে উঠছে । স্বভাবতই আদিম সমাজের উত্তরসরণ করে এনেছে কৌম 
সমাজ, যা বিবতিত হয়েছে লোকায়ত সমাজে । যা! কিনা ফের অগ্রসর 

হয়েছে পরিশীলিতর শ্রেণী সমাজের দিকে, এই সমস্ত কটি পর্যায়েরই 
সংযোগ সঞ্চারের বহুজনীন মাধ্যমগুলিও ক্রম ছয়ে চেহার। এবং চরিত্র বদল 

করেছে |” (সংযোগ-্সঞ্চারণ এবং লোকসংস্কৃতি ২ পল্পব সেনগুণ্ড ) 

শিক্ষিত সমাজের মাঝে ভাব-বিনিময়ের যে সমস্ত মাধাম আধুনিকভাবে 

ব্যবহৃত হাচ্ছে, যখ। সাহিত্য, চলঙ্িত্র, সঙ্গীত, খিয়েটার, এগুলি গ্রাম 

ষাট 



মানুষের ক্ষেত্রে হাবোধ্যই থেকে যাচ্ছে । এক দিকে শহরে শিক্ষিতরা 

'শৃথিবীর আধুনিকতম বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন অন্যদিকে গ্রামীণ 
জনমানস সেই আলোক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন__তাই উত্তবোত্বর বিচ্ছিরতা- 

বোধ রদ্ধি পাচ্ছে 

সাড়গ্রাম £ 

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই মহকুমা ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন 
বিচিত্র নীরব ইতিহাসের নাক্ষী। পার্ততাময় এই উপত্যকায় কুমর্খ 
সাওতাল, মাল, মাহালী, খেড়িযা, মুণ্ড, ওরাও, দেশোআলী প্রভৃতি 

আদিবাসী ও মূলবাসী সপ্রদায়ের মানুষ পরম্পর পরম্পরের সঙ্গে 
আত্মীয়তার বন্ধন, নাচ-গান. দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিবাহ 
উৎসবে পাশাপাশি বসবান করে আপছে ইতিহাসের সেই আদিমতম 

কাল থেকে। 

যদিও এই গোষীগুলির এই এলাকা দেশাস্তরীকরণ সম্পর্কে বিভিন্ 
জাতিতাস্বিক গবেষক ভিন্ন ভিন্ন মত পোবণ করেন, তবুও একথ স্বীকৃত 
যে, এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি আবহমান কল যাবৎ পরম্পর পরস্পরের সঙ্গে 

একট! সুন্দর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে বসবাস করে আসছে । 

আজও এখানকার মানুষ জীবন ও জীবিষ্কার ক্ষেত্রে মূলতঃ তিনটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত । শিকার ও খাছ্য আহরণকারী গোষ্ঠী, যাযাবর অরণ্য 
কেন্দ্রিক মানুষ আর আদিবাসী চাঁধী। ইতিহাসের বিভিন্ন গতি প্রকৃতির 
বিশ্লেষণে একথা আজ স্বীকৃত বে. খান্ত আহরণক্ক।রী মানুষ যখন খাছ 

উৎপাদৰ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল. তখন থেকেই নব নব চেতনার 

বিকাশ শুরু হয় । 

আদিম গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামের গে!ঠী, পরিবার, কৌমভিত্তিক 
জমির যৌথ মালিকান! থেক্ষে সামন্ত, জমিদার ও রাজা হিসেবে কোম 
ব্যক্তি বা পরিবারের অভভদয় তেমনি জগ্ির ব্যক্তিগত মাঁলিকাঁদ। হবত্বের 
উত্ভতব থেকে দেখা যাঁয় যে, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মুড, মাহাঁতো, মানকি, 



পাহান লায়া দেউরী, মাঝি, পরগণত দেশম গুল প্রভৃতি অর্থ নৈতিক, 

সামাজিক, ধর্মীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠীনগুলির গেরুদণ্ড ছিল এই অঞ্চলের 

সাধারণ মানুষ । 

একদ। এই জঙ্গলাকীর্ণ ঝাড়গ্রামে জঙ্গল পরিষ্ষীর করে মাটি ফেটে 

যারা প্রথম গ্রাম স্থাপন করেছিল তারাই প্রথমে গ্রামের সীমান বেঁধেছিল । 

তাদের নিজন্ব দেবদেবী “গ্রামথান” বা “জাহের থান” স্থাপন করে পবিত্র 

শাল গাছের ঝোঁপে প্রাতিষ্ঠিত করেছিল মড়েকো, তুরুইকো, জাহেরএরা 

পারগানা বোঙ্গা, আতো বোঙ্গা মারাংবুরু অথবা মহারাই. গৌসাইরাই, 
মহাদানা, বড়পাহাড় অথবা. সিংবোঙ্গা, চাদবোঙ্গা, উত্ডিয়াশাড়, দাসাই- 

শিশী, কুদরাসিনি, রংকিনী, ঝংকিণী, বারুণী, জিন্ুড় গ্রভৃতি দেবাদেবী | 

গ্রামে যারা বসবাস করত তারাই সেই গ্রামের মাথা, স্থানীয় ভাষায় 

বল! হয়, মুণ্ডা, মাঝি. মাহাত। তারাই সেই গ্রামে খুটকাঠি হিসোবে 

পরিচিত । 

পঁচিশ তিরিশটা গ্রাম নিয়ে নির্বাচিত করতেন গ্রাম-গ্রাধানরা নিজ 

নিজ গোষ্ঠীর পরগণৎ বা পরগণ1। আবার ১২টি পরগণা নিয়ে নির্বাচিত 

হতেন দেশমগুল। অবশ্য মাঝি মাহাতরদের মতই পরগণৎ অথবা 

পারগাণা পদটি জন্মসুত্র থেকেই তাদের প্রাপ্য । এরাই নিজ নিজ 

এলাকার সামরিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করতেন 

নিজ নিজ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে । এদের কথা ব! গ্রাম পঞ্চায়েতের কথ! অমাচ্ঠ 

করলে একঘরা বিটলাহা, জলঘটিবন্ধ প্রভৃতি সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন 

হতৈন যে কোন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ । 
এখানে যার! নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে 

জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন তারা শ্রমিক শ্রেণীর অন্তভূর্ত। ভোম, 

মাহলি, কামার, কুমহার প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রাতিনিধি। সমতলবাসী 

কৃষকদের গ্রামেই এদের ছুচার ঘরের বাস। উল্লিখিত এই শ্রমিক- 

গোষ্ঠীগুলি এখানকার মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী জিনিষপত্ত 

কৃষকদের কাছে বিক্রী করে তাদের জীবিক! নির্বাহ করে থাকেন। এদের 

বারি 



অধিকাংশের কথ্যভাষ। ঝাড়খণ্ডী বাংলা । প্রতি গ্রামেই এই সমস্ত 

সম্প্রদায়ের ছুচার ঘরের বসবাস। ফলে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের 

সাথে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে না পেরে ইদানীং তারা কৃষি-্রামিক 
এবং কখনো কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হাচ্ছেন। 

ঝাড়গ্রাম এলাকার পরিবেশ অত্যন্ত রুক্ষ এবং কঠোর । পাহাড়, 
জঙ্গল, রৃষ্টির অপ্রতুলতা', হিংএ্র জানোয়ারের পাশাপাশি বাস থাকা 

লতবেও এখানকার অধিবাসীরা বাধা হয়েছে এই পরিবেশে থাকতে । 

বল] বাহুল্য এট। এর ন্েচ্ছায় গ্রহণ করেনি । বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত 

শক্তিশালীগে।্ঠীর অত্যাচারে, শোষণে এরা এই প্রতিকূল পরিবেশ 
গ্রহণে বাধ্য হয়েছে । 

উন্নত সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাড়গ্রাম মহকুমার মানুষ নিজেদের 

বেদনাময় দিন যাঁপন এবং প্রাণধারণের গ্লানি ভুলে থাকার জন্য পরব, 

পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান নৃত্য-শীত এবং সঙ্গীতের মধ সবদাই নিজেদের 

নিমজ্জিত করে রাখার চেষ্টা করেন। এই কারণেই এখানকার লোক- 

সংস্কতি এত সম্দ্ধ এবং বৈচিত্রময় । বলা যেতে পাবে পরস্পর পরস্পরের 

সঙ্গে সংযোগ সাধনের একটা বিরাট গণমাধ্যম | 

লোকসংস্কৃতি ও জনসংযোগ £ 

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের বসবাস অত্যন্ত 

অল্প। মোট জনসংখ্যার ৮* শতাংশের বেশী কুমণ, সাওতাল, ভূমিজ, 
বাগাল, দেশোয়ালী, কোড়া, ডোম, মাহালী, লোধা, কামার, প্রভৃতি । 

সীওতাল বাদে সকলেরই কথ্যভাষা ঝাড়খণ্ডী বাংলা । তবে 

সাওতালরাও যখন অন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন তারাও ঝাড়খণ্ডী 

বাংল। ভাবা ব্যবহার করে। 

১লা মাঘকে এখানকার মানুষ তাদের কৃষি ক্যালেগারে বদ্ধরের 

প্রথম মাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । “হালচার” নামে একটি অনুষ্ঠানের 

মাধ্যমে কৃষিবর্ষের নুত্রপাত। স্থানীয় ভাবায় এই দিনকে বলে “আখ্যান- 

প্র ফি £ ২ 



যাত্রা” । তখন থেকে সারা বছর পর্যাযক্রমে ভগতা, গরাম, করম, 

জাওআ, ই'দ, মনস! পূজা, জিতুয়া কাঠি নাচ, বাধনা পরব এবং টুন্স 
উৎসব উদযাপিত হয় । 

ঝাড়গ্রাম মহকুমার শতকরা ৯* ভাগ মানুষই আধুনিক প্রচার 

নাধ্যমগুলি থেকে এখনো অনেক দূরে । যাত্রা, থিয়েটার সিনেমা, নাটক, 
খবরের কাগজ, টেলিভিশন এদের আয়াতের বাইরে । রেডিও যদিও 

অধিকাংশ গ্রামে পৌচেছে কিন্তু রেডিওর বর্তমান অনুষ্ঠান-নুচীর মধ্যে 

ঈীওতালী অনুষ্ঠান ( সীওতালদের নিকট ) এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে 
লোকসঙ্গীত কিছুট। উপরোক্ত গোষ্ীগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে । 

ভাবে রেডিও থেকে গ্রচারিত লোকসঙ্গীতগুলির সুর কথ সম্পর্কে ক্রমশঃ 

ঝাড়গ্রাম মহকুমার লোকসঙ্গীতের ধারক বাহক গোষ্ীগুলির মধ্যে 
সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ ক্ষোভ দান! বাধছে। 

তাই জনসংযৌগের মাধ্যম হিসাবে এখানকার লোকসংস্কৃতিই 

আবহম[ন কাল মাঁবং এক লৌকিক গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে 
াসছে। টু, ঝুমুব, পাতা, ছে প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে 
এখানকার মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যথা বেদনার কথা 

শগীবহমান কাল মাবৎ প্রকাশ কার মাসছে। 

ঝাড়গ্রাম মহকুমার বসদাসকারী আদিবাসী এবং মূলবাসী সম্প্রদায়ের 

মানুষের মধ্যে পরস্পর পরম্গরের মাধ্য যোগ স্থাপানের এত বড় গণ 

ম।ধাম আর কিছুই নেই। এখানকার মানুষ অত্যন্ত হ্বাধীনচেতা, পকৃতির 

বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে এরা গাবহমান কাল মাবৎ নিজেদের অস্তিত্ 

রক্ষা! করে চলেছে । 
বাড়গ্রাম মহকুমার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন 

সময়ে বহিরাগত শক্তি এখানকার মানুষকে বিভিন্ন ভাবে শোষণ করেছে । 

সেই সঙ্গে এরাও কিন্তু থেমে নেই, নিজেদের ন্মষ্ট লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত, 
মেলা, পুজা-পারণকে মাধ্যম করে এরা আবহমানকাল সংগঠিত . হয়ে 
এসেছে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে আন্দোলন করে আসছে । 

চৌধটি 



কোন প্রচার ছাড়াই এখানকার প্রাতিটি মেল। উৎসবে গ্রাচুর জন্সমাগম 

হয়ে থাকে । যা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একটা সেতু বন্ধনের কাজ করে 
আসছে । 

পাঠান, মোগল, ইংরেজ, এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন 
অন্তায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখানকার মানুষ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে 

কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করে আসছে । তাই সমস্ত বিষয় 

বিবেচনা করে দেখা গেছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার লোকসংস্কৃতিই এখানকার 
সবথেকে শক্তিশালী জনসংযৌগের গণমাধাম | 

উৎস পরিচয় ঃ 

ঝাড়গ্রাম এলাকার লোকসংস্কতি, ইতিহাস পুরাতাস্িক নিদর্শন, 
প্রভৃতির আলোচন! করলে দেখা যাবে এই এলাকার আদিবাীরা বিভিন্ন 

সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন । এখানকার 

আদিম জনগোষ্ঠীর যৌথ নৃত্য মূলতঃ ম্যাজিকের আচার অনুষ্ঠান ও যৌথ 
আনন্দের বহিঃপ্রকাশ । তাই নাচের শৈলী ও ভঙ্ষী, লোকসঙ্গীতের 
বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গীর মত পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত 
ও নৃত্যকলার স্টাইল লক্ষ্য করলে দেখ! ষাবে, যে কোন বিশেষ ঘরান। বা 
কোন বিশেষ ব্যক্তির স্ষ্টি যিনি গুরু নামে পরিচিত। 

কিন্ত এখানকার লোকনঙ্গীত এবং লোকনৃত্যের গুরু হিমেবে একক- 

ভাবে কেউ দাবী করতে পারেন না। এখানকার মানুষ, প্রকৃতি-সাংস্কৃতিক 

সুত্র সকলে মিলে সামগ্রিকভাবে একটি বিশেব লোকনৃত্যের ও সঙ্গীত- 
শৈলির জন্ম দিয়েছে তিল তিল করে, যা একান্তভাবে ঝাড়খণ্ডী মূলবাসী 
মানুষ তথা আদিবাসীদের এক মহৎ এবং অসাধারণ সামগ্রিক গোঠী 
প্রচেষ্টা । এই সামগ্রিকতা সমতল বিহার উড়িস্তা ও বাংলাদেশে 

অনুপস্থিত । 
“সহজ ও সরল উৎপাদক গোঠীগুলির মধ্যে লোকসংস্কৃতির ধারা 

প্রবাহিত হয় মূলতঃ লৌকিক পরম্পরার মাধ্যমে বীর! কাচার জন্য ধান 

পঁরষতি 



উৎপাদন করেন, ভারা মনের তথা সামগ্রিক সত্তার জন্য গানেরও জন্ম 

দেন। তাই তাদের মুখনিঃস্ঘত ছন্দোবন্ধ কথাগুলিই স্যানীয় বিভিন্ন 
লৌকিক সুরের মাধ্যমে লোকসঙ্গীতে পরিণত হয়।” 

“লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য, প্রকৃতি ও মানুষ, মানুষে মানুষে লেনদেন, 

মানুষ ও দেবদেবীর সম্পর্ক যা মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক 
ফসল ও গোষ্ঠীচিস্তার নির্যাস ।৮ 

( ঝাড়খাণ্ডর বিদ্রোহ ও জীবন- পশুপতি প্রাসাদ মাহাত ) 

লোকসংস্কতির সবচেয়ে বড় ধর্ম হল গতিশীলতা । প্রাণের আবেগে 

লোক-কবিদের »ষ্ট এই সাহিত্য, তা লোকসঙ্গীতই কিন্বা৷ ছড়া, ধাধা, 

প্রাবাদ, প্রাবচন, লোককথাই হোক দেশকালের সীমা অতিক্রম কারে 

মান্নষের স্বতির প্রবাহে বাহিত হায়ে তার নিজের গতিতেই অতীত ও 

বর্তমানের সংক্ষীব সাধনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলে । 

“এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের ভাষার মধ্যে গতিশীলতা বা অগ্র- 
গমনের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট । আঁচারধমী গানের ভাষা বা মান্তের ভাষা 

বিশেষ কারাণে যা! পরিবর্তন হয় না । সেই সমস্ত মান্তের ভাষ। বা আচার- 

ধর্মী গানের ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনসাত্রার সঙ্গে সংপুক্ত গানের ভাষ। 
তুলনায় আনেক বেশী অগ্রবর্তী-সমসাময়িক । লোকসংস্কতির এই যে 

বিবর্তন তা সবকালে লোকচক্ষুর অন্তরালে এমনভাবে সংগঠিত হয় যে, 
কোন কালেই এ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা থাকে না” 

ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য শঞ্চলের ন্যায় ঝাঁড়গ্রীমেও পাঁতানাচ, করমনাচ, 

ছো-নাচ. জাওআ' নাচ. সবই কৃষিকর্মভিত্তিক। ছো'-নাচ গ্াচুর শ্রমসাপেক্ষ 
বলে তা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ৷ পাঁতানাচ শ্ত্রী-পুরুষদের যৌথ নৃত্য, 
জাওআ' সত্রীনৃত্য । ঝাড়গ্রাম এলাকার মাহাত, বাগাল, দেশোয়ালী, 
ভূমিজ, মুণ্ড1, ডোম, মাহা লী, কামার প্রভৃতি সমস্ত গোষ্ঠীই এই নৃত্যগীত 

সমূহের ধারক ও বাহক, ফল যুগের পর যুগ এরা সহাবস্থান করে আমছে 

এখানকার লোকসংস্কতিকে মাধ্যম করেই । | 

ছেবটি 



টাইব অর্থ নৈতিক অবস্থা! থেকে কুক সম্প্রদায় হিসেবে মানুষের থে 
বিবর্তন প্রকৃতি ও জমিকেন্দ্রিক গোষ্ঠীচিন্তার ফালে তীর নিজম্ব লৌকিক 
পরম্পরার জন্ম দেন। : এই লৌকিক পরম্পর! ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান ও 
জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অভিব্যক্তি, যার ফলে লোকসঙ্গীতের লহজ ও সরল 

স্থুরের মধ্যে একটি বিশেষ উচ্চারণভঙ্গী (7:01791 048116 ) লৌকিক 
সৃত্যছন্দ বা শৈলী (18105 0191109 ) ও বাগ্যমন্ত্রের সৃষ্টি হয়। 

বিবর্তন £ 

ঝাড়গ্রামের সাংস্কৃতিক চিহ্ন গুলির বিবর্তন লক্ষা করলে দেখা যাবে 

যে. বিভিন্ন এতিহাঁসিক শক্তির প্রভাব এই এলাকাতে গ্বাহিত। ব্রাঙ্গন্ঠ 
সংস্কৃতির দ্িজ 71০6 9০) ) মনোভাব সংস্কতকরণ ( 581791010- 
380101) পদ্ধতির উপর গ্রবেধণ! করেছেন, শর্চক্দ্র বন্গু নির্মলকুমার 
বসু নুরজিং চন্দ্র সিংহ ডঃ কে. এস. সিং পশুপতিপ্রসাদ মাহাত প্রমুখ । 

সকলেই হিন্দু মেথড অথ ট্রাইবাল আযাবজোর্পসন প্রক্রিয়ার সুত্রটি 

ধরে আদিবাসীরা কিভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুতে পরিণত হবার চেষ্টা করেছেন, 
হৃতাস্থিক ও এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূল্যায়ন করেছেন । 
“ডঃ সুরেশ পিং, ডঃ মুরজিৎ সিনহা৷ লক্ষ্য করেছেন মধাভাঁরতে ভূমিজ 

ও চেরো! রাজা ও রাজস্ব গঠন হবার পর রূটিশ সাভ্রাজাবাদ কিভাবে 
মুণ্ডা-মানকি-ঘাটোয়াল ও রাজা সম্পর্কের জন্ম দিয়েছিল এবং ভূমিজ 

সর্দার ও জমিদারর৷ কিভাবে সাধারণ ভুমিজ প্রজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছিলেন |” 

( ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, পশুপতিপরসাদ মাহা ) 

নৃতাত্ত্বিক পশুপতিগ্রসাদ মাহাত আদিবালীদের হিন্দু হবার বাসনাক্ষে 

সম্পুর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন, জোর করে এখানকার আদিবাসীদের উপর 

হিন্দৃত্বের বোঝ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । “মুসলীম লীগের ১৯৪* সালের 

পাকিস্থান প্রস্তাবের পর ১৯৯১ সালে নৃ।বজ্ঞানী ও গান্থীজির ব্যক্তিগন্ত 

সাতবটরি 
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গ্রাবন্ধটি লেখেন। 

“অবশ্য শ্রীবস্থ বলেন নি যে, আদিবাসীরা হিন্দুদের জাতিবর্ণ মডেলের 
কোন স্থানে নিজেদের অবস্থান করাবে । তাই সামস্ত ও বড় চাষীদের 

মধ্যে বাংল! প্রদেশের সবর ক্ষত্রিয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । সঙ্গে সঙ্গে 

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভূমিজ, কুর্মী, ভূঞা, মুণ্ডাদের রাজ হিসাবে প্রতিষ্টিত 
হওয়ার জন্ক বিভিন্ন গল্পের জন্ম দিয়েছিলেন, তার তাদের অস্তিত্ব রক্ষার 
জন্যই রাজবংশী, কোচ, মাহিস্ত, নমশুদ, কুমণ, মাহাত ভূমিজদের ক্ষত্রিয় 
আন্দোলনের জন্য গায়োজনীয় মিথ (সংস্কৃত শ্লোক সহ) সরবরাহ 
করেছিলেন । 

(শিলালিপি, ২য় সংখ্যা জামসেদপুর, পি. পি মাহাত ) 

“আচার সর্বস্ব যৌথ নৃত্যশৈলী ভ'াইড় নাচ বা পাত নাচ, লটুয়া নাচ, 
জাওয়া নাচ, মাঝি নাচ (সীওতালদের নাচ ), নাচনী নাচ, ভাছুরিয়া ঝুমুর 
ও কীর্তনের সুর ও তালের সমন্বয়ে দরবারী ঝুমুরকে কেন্দ্র করে যে লাম্য 

নৃত্য ও গাজন নাচ দরবারী ঝুমুর ও ভাদরিআ! রঙ-এর সহযোগে এক 
এঁতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড লৌকিক নৃত্যকলার 
সংমিশ্রণে একটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যশৈলীর জন্ম দিয়েছিল, তাকে মূলতঃ স্থানীয় 
অধিবাসীরা ছো। নাচ বলেন । স্থানীয় রাজা মহারাজার! তাদের সভাকবি 

নৃত্যশিল্পীদের মাধ্যমে লৌকিক সুর-মাধুর্ষের আশ্রয়ে ও কীর্তন তালের 
সমগয়ে যে দরবার সংস্কৃতি থেকে দরবারী ঝুমুরের স্থষ্টি দরবারী ঝুমুরগুলি 
তাই ভণিতাযুক্ত।” 

( ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, পি. পি, মাহাত ) 

রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক নৃত্যশৈলীগুলির গ্রহণ- 

যোগ্য তাল ও সুর মিলিয়ে জনসাধারণের আনন্দের জন্য উপরোক্ত ছয়টি 

লৌকিক নীচের সমগ্বয়ে টোল-ধমসা ও সাহনাই সহযোগে পূর্ণাঙ্গ নাচের 

ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। স্থানীয় ভাষায় তাই মনে হয় এর নীম ছো-মাচ। 

আবি 



এক সময় এই ছো.নীচ মূলতঃ পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর কিংবা কোন 
শিকারের কাহিনী নির্ভরই ছিল ।. কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

আজ ছো-নাচের মধ্যে সামাজিক, এঁতিহাঁসিক, অর্থ নৈতিক বিষয়ক 
পালারও সংযোজন ঘটছে । বাগ্যান্দ্রের ক্ষেত্রেও হারমনিয়াম, কর্ণাট, 
কট প্রভৃতির সংযোজন ঘটেছে । তবে ছো-নাচের এতিহয ঠিকই আছে, 

বিষয়বস্তর পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র । অবশ্য ঝাড়গ্রাম এলাকায় লোক" 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ 

থেকেই । 

বর্তমান গ্রবন্ধকারের “বাড়খণ্ডের লোকসঙ্গীতে গণচেতন।” শীর্ষক 

প্রবন্ধে সে নিয়ে বিস্তৃত আলোচন। রয়েছে । বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে 

চুয়াড় বিদ্বোহ থেকে জরুরী অবস্থা পর্যন্ত প্রাতিটি সময়েই এখানকার 

লোক-শিল্পীর৷ সরকারী অগ্ঠায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হায়েছে এই 

লোৌকসঙ্গীতের মাধ্যমেই | »আমি এখানে ছু-একট। লোকসঙ্গীত উল্লেখ 

করে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন! করছি 

ছু একট! গুঢ়া লাগাই ( রোপন করে ) মাইর পৌবে 

বছর দিনটা কাটে কিসে উপায় নাইছে ধারে পাসে 

র্রিলিপ সড়প খুলল যদি কাজ করি মেলে মেশে 

ই বছর ভাই সবাই গরীব কাজ হইল মোটে দিন দশে। 

সড়প খাটে এক টাকা গম দিল তুঁষে ভূষে 

এক বেলা ভাই গহুম ঘট! এক বেল খাই ময়দ| থাসে। 

ই বছরের আকালে গহম পিঠা সকালে 

বল বল বধু কে লুকালে আচলে। 

ভেড়া ছাগল বিকে খালি, আর খালি মোরগ হাসে 

ঘটি বাটি পড়ল বাঁধা এবার মরি গাছে ঘেষে। 

এ বদ্ধর উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ছু-একট! ক্ষেতে মাত্র চাষ হয়েছে । 

তাতে যে ফদল পাওয়া গেছে তা পৌষ মাসের মধ্যে ফুরিয়ে গেছে। 

উনসত্তর 



ধারে পাশে ঝর চালাবার মত কেনি উপায় দেখছি না । ত্রাণ ব্যবস্থা 
হিসেবে সরকার রাস্তা] তৈরীর কাজ দিয়েছেন। দিনমজুর এবং গৃহস্থ 
সবাই সেখানে মিলে মিশে কাজ করি । এ বছর চাষের কাজ হয়েছে 
মাত্র দিন দশ। তাই ক্ষেতমজুর কাজ পায়নি, আর কৃষক ক্ষেতের ফসল 
ঘরে তুলতে পারৈনি ৷ ফলে এ বছর সবাই গরীব । তুষ ভূষি মেশানো 
গম এবং এক টাকা পাই । তাতে এক বেল। গম সেদ্ধ আর এক বেলা 
আটার রুটি । তাও কুলোয় না। পেটের দায়ে ভেড়া, ছাগল, হাস, 
মুরগী সব বিক্রী হয়ে গেছে। ঘটি বাটি বাধ! পড়েছে, এবার গলায় দড়ি 
দেওয়৷ ছাড়া উপায় নাই। 

ঝাড়গ্রাম এলাকার মুলবাসীদের মধ্যে সম্পন্ন চাষী কিংবা ক্রোতদার 

প্রায় নেই বললেই চলে । সবাই প্রায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর চাষী । যাদের 
এখনো! কিছু জমি আছে তার! নিজেরাই পরিশ্রম করে নিজের জমিতে 

ফসল ফলায় আর যাদের জমি নেই তারা পরের জমিতে ক্ষেতমন্ুরী করে। 
তাই বলে এখানে শোষক জোতদারের অভাব নেই। কিন্তু এই জোতদার- 

দের প্রায় সবাই বহিরাগত । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত ধরে এখানে 

এদের অনু?বশ ঘটে এবং কালক্রমে সুদের ৰারবারে এবং কোম্পানার 

জটিল আইনের সহায়তায় এখানকার আদ্দিবাদীদের জমিজমা এঁরা 
নিলামেব মাধ্যমে হস্তগত করে জমিদাঁর্ হয়ে বসে । যারা একদিন জঙ্গল 

কেটে জমি তৈরী করেছিল আর সেই জমিতে নানা প্রাতিকুলতার মধ্যেও 

পুরুষানুক্রমে চাষবাস করে আসছিল, জমির অধিকার হারিয়ে তারা এই 

নুর্দখোর বনিয়। মহাঁজনদের ক্রীতদীদে পরিণত হয়। কেউ বা আসামে, 

উত্তরবঙ্গে চায়ের বাগ্রানে পালিয়ে যায়। আর যারা তখনো শেটুকু 
অবশিষ্ট থাকে সেইটুকু সম্বল করে জন্মভূমিতেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকে 
তাদের দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। অভাবের তাড়নায় মহাঁজনের কাছে 

আবার হাত পাততে হয়। যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্ত আসক্ত হয় মদের 
নেশায় । স্থাবর অস্থাবর সমস্ত কিছু বাঁধা পড়ে শুড়ির সিন্দুকে। কিন্ত 

মহাজন, সে তে ছাড়বার পাত্র লয়। যমদৃতের মত 'লাঠি হাতৈ দাড়িয়ে 

স্তর 



থাকে কৃষকের সামনে । আইন তার সহায়। কৃষকের এই অসহায় অবস্থ।র 

ক।তর দীর্ঘগরাস বাস্তব হায়ে উঠেছে নীচের গানটিতে 

যাউ ছিল গুড়িগাড়ি 
ভাড়্যে লিল লখা। শু'ড়ি 

'াইড়ে বন্টে ঝুরত নয়ান 
মহাজনকে কি দিব জবান । 

জমির অধিকার হারিয়ে সহায়সম্লহীন কৃষক আমামে চালে যেতে 

বাধ্য হয়েছিল তারও বনু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে পাঁতানাচের গানে। 

সাহেব দিল কদালেরই কাম 

টিপিকি টিপিকি পড়ে ঘাম 

তে বাঁকা শ্যাম দাঁকি দিয়ে পালালে আসাম । 

বাঁকা শ্বাম এখানে প্রেমিক | ভাগ্য বিপর্যয়ে সে প্রেমিকাকে সঙ্গে 

ন। নিয়েই চলে গেছে আসামের চ1 বাগানে নতুন ভাগোর সন্ধানে । এ 

ছাড়াও মহাত্মা! গান্ধীব অহিংসা আন্দোলন ভারত ছাড়ো আন্দোলন, 
নীল বিদ্রোহের কাহিনী, বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা সমস্ত আমরা দেখতে পাই 
সমকালীন লোকসঙ্গীতগুলিতে । এই সমস্ত গান ভণিতাহীন. কারণ 
লোককবির নাম যুক্ত থাকলে 'আনেক সময় তা প্রশাসনের দিক থেকে বিপদ 
ডেকে আনতো, তাই সমস্ত লোকশিল্পী তা এড়িয়ে মেতেন। 

এখন দেখা যাক ঝাঁড়গ্রামের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির কোন্ শ্রেণী 
দীর্ঘদিন যাবৎ এখানকার প্রচলিত লোকমাধ্যমগুলি ব্যবহার করে সরকারী 

অল্ঠায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে । বিভিন্ন গেজেট থেকে 

আমরা জানতে পাঁরি, ১৯৩১ পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমার জনজাতি সমূহের 
একটা বিরাট অংশ আদিবাসী তালিকাভুক্ত হিসেবে ছিল। ১৯৩১ 
সালের সেন্সাস রিপোর্টে বেশ কিছু জাতিগোষ্ঠী মাদিবাসী সুচী থেকে 
বাদ যায়, অবশ্য এই বাদ যাবার কারণ নিয়ে বিভিন্ন মহালে বিভিগ্ন মতবাদ 

প্রচলিত আছে । কেউ বলে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যার চাপে তথা- 

একাত্তর 



কথিত কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতা জোর করে এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর 
উপর হিন্দৃত্বের বোঝা! চাপিয়ে দেন। আবার কারো কারো মতে এই 
সমস্ত জনজাতিসমূহের মধ্যে যারা গ্রামের মোড়ল (17680171817 ) তারা 
তখন সামাজিক মর্ধাদ! পাবার আশায় হিন্দুতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। 

পৈতা ব্যবহার করে ক্ষত্রিয়ত্ব ধারণ করেন, মুরগী পোবা বন্ধ করেন। 
ক্ষত্িয়ত্ব স্বীকৃতি পাবার পর এই সমস্ত জাতিগোঠ্ী তখন নিজেদের 

গোষ্ঠীর গরীব শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হায়ে “বাবু মানসিকতার” মধ্যে ডুবে 
গিয়ে নিজেদের সংস্কৃতিকে ঘ্বণ! করতে শুরু করেন, ফলে একই জাতি- 

গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতীবোধ জন্ম নিতে শুরু করে। 
ফলে এই বাবু-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষগুলি ক্রমশঃ নিজেদের 

সংস্কৃতি নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন । তাঁরা আধুনিক বাংল! নাটক, যাত্রা, 
সিনেমার প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। বর্তমান প্রতিবেদক 

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অন্ততঃ কয়েক শত গ্রাম ঘুরে দেখেছেন যে এই সমস্ত 
গ্রামগুলিতে বসবাঁসকারী মানুষদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও ছুটে! 

শ্রেণী আছে। 
(এক) ধীরা গ্রামের তথাকথিত উচ্চবিত্ত (যে কোন বর্ণের কিংবা ধর্মের ) 

তারা লোকসংস্কৃতি চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এর আজ 

বেতার, দুরদর্শন, যাত্রা, সিনেমার প্রতি অত্যন্ত আস্থাভাজন । লোক- 
সংস্কৃতি চর্চাকে এরা ছোট কাঁজ মনে করেন। সংখ্যায় কিন্ত এরা 

নগন্য । 

(দুই, ধারা গ্রামের সাধারণ মানুষ (যে কোন বর্ণের কিংবা ধর্মের ) 

তারা আজও ঝাঁড়গ্রামের আপন সংস্কৃতি চর্চায় মেতে আছেন। এটা 

এদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় গণমাধ্যম | 

আমরা কোলকাতার সি. সি. সি. এ. নামক একটি হ্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থার মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে একট] সমীক্ষা করে 

দেখেছি যে, ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের শতকরা ৯, জনেরও বেশ্দী 
আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলির প্রতি তেমন কোন আস্থা বাখেম না। 

বাহাদ্ধর 



বেতারেও ঈীওতালী অনুষ্ঠান এবং কিছু কিছু লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান 
মাত্র এর কোন কোন সময় শোনেন । অন্যান্ঠ অনুষ্ঠানগুলির প্রাতি 
এদের আস্থা অতান্ত কম। সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলির পাতি ঝাড়গ্রাম 

মহকুমার সাধারণ মানুষের তাই ক্রমশঃ বিক্ষোভ দান! বেঁধে উঠছে। 
সেই সঙ্গে যুক্ত হায়েছে মরকারী গ্াশাসন ষন্ত্রের এই এলাকার লোক- 

সংস্কৃতি সম্পর্কে চরম অবহেলা কলে যতই দিন মাচ্ছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার 

এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষদের (যারা লোকসংস্কতি চর্চার 

সঙ্গে যুক্ত ) মধ্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিচ্ছে । ইদানীংকালে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই স্রযোগ গ্রহণ করে এখানকার অধিবাসীদের 

মধ্যে তথাকথিত বিচ্ছিন্ন মানসিকতার লুড়নুড়ি দিচ্ছে । তারা সাড়গ্রাম 

এলাকায় বসবাসকারী মূলবাসী মানুষকে সরকারী গদাসীন্তের কথা বিশ্লেষণ 
করে দিচ্ছেন। ফলে আলাদ। রাজ্োর দাবী ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার লোকশিল্প এবং 

শিল্পীদের বিকাশ লাভের জন্য এখনো তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ 

প্রহণ করেন নি। বেতার, দূরদর্শন লোকরঞ্জন শাখ! প্রভৃতি সব বিভাগই 

এ বিষয়ে নিলিপ্ত। সেই সঙ্গে ভাষাগত সমস্যাও যুক্ত । এখানকার 

মূলবাপী ও সীওতালদের কখ ভাবা মূলতঃ কুর্মালী ও স্লাওতালী, কিন্ত 
এ নিয়েও সরকারের তেমন কোন মাথাব্যথা নেই, ফাল ভাষাগত সমশ্ঠার 

জন্য এই গোঠীগুলি ক্রমশঃ পরম্পর পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে । 

সম্ভাবনানক্স গণমাধ্যম 

যে কোন সমাজের লোকসংস্কৃতি সেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ 

নিয়েই প্রতিফলিত হয়ে থাকে । সেই সমাজের আচার, ব্যবহার, রীতি, 
রেওয়াজ, উৎসব, অনুষ্ঠান, জন্ম, স্বত্যু, প্রেম, ভালবাসা, যৌনতা, খাস্ছ, 
পানীয়, বিধি, নিষেধ ইত্যাদি সব কিহই সগোৌরবে স্থান লাভ করে থাকে। 

এই লোকসংস্কৃতির বড় ধর্মই হোল সজীবতা, সচলতা। প্রচণ্ড 

প্রাণ বেগে তা বিভিন্ন মানুষের স্থতিপথ বেয়ে লোক নুখে দেশকাল পাত্র 

তিয়াতর 



ছাড়িয়ে ভবিষ্যাতের দিকে এগিয়ে চলে আপন অন্তরের গতিবেগেই তা 

পরিবতিত হতে থাকে লিখিত আদর্শরূপ থাকলেও সাধারণ মানুষ ত৷ 

মিলিয়ে দোখে সংশোধন করে না বরং বল। চলে তার প্রায়োজনই বোধ 
করে না। তবে লিখিত বা অলিখিত যে কোন লোকসাহিতাযই হোক 

না কেন তার একট গতি ও কথ্য রূপ আছে। তার জন্য শ্রোতা 

যেমন দরকার তেমনি তার আসল পরিবেশ, সুর, বাঁচনভঙ্গী ইত্যাদিরও 

প্রায়োজন। এর অভাব ঘটলেই লোকসংস্কৃতির আসল রস থেকে আমরা 

বঞ্চিত হট | 

ভারতবর্ষের শতকরা ৮* ভাগ মানুব গ্রামে বাস করেন, যেখানে 

এখনো আধুনিক সভ্যতার প্রায়োগ হয়নি অথবা যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে 

এর প্রাযোগ ঘটোছে কিন্তু পটভূমি বিশ্লেষণ না করে প্রয়োগ করার ফলে 

তা বার্থ হচ্ছে। আসলে আধুনিক সভ্যতার নামে আমর! যে মাধ্যমগুলি 
জনসংযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি সেগুলি একমুখী, যেমন সংবাদপত্র, 

রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি । তাছাড়া! এখনো ভারতবর্ষের শতকরা 

৬৭ ভাগ জনসাধারণ অশিক্ষিত. তাই উপরোক্ত মাধ্যমগুলি জনসংযোগের 

ক্ষোত্রে কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। তাই, সমীক্ষা! করে দেখা গেছে 

গ্রামে বসবাসকারী ৮* ভাগ জনসাধারণ আবহমান কাল যে গণমাধ্যম 

ব্যবহার করে আসছে তা লোকমাধ্যম । 'আগেই বলেছি, লোক- 

সংস্কৃতিতে সমাজজীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়ে আসছে । 

অবশ্য এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার, তা হোল, 

মিঃ হারিসন বলেছেন অসভ্য আদিবাসী রৌদ্র বাতাস বা বৃষ্টির প্রয়োজনে 

মন্দিরে গিয়ে কৃত্রিম দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে না। বরং সেতার 

গোষ্ঠীর লোকদের ডেকে সম.বতভাবে প্রয়োজন মতো! রৌদ্র নৃত্য কিন্বা 
ঝটিক নৃতা অথবা বধা নৃত্যের আয়োজন করে। এখানেই লোকনৃত্য 

বা সঙ্গীতের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাঁবে বলে আমাদের 

বিশ্বীস। 
যে কোন পদ্ধতির নিখুত এন্দ্রজালিক অনুকৃতির সাহায্যে বাঞ্ছিত 

চুয়াত্বর 



ফ্গলাভ করা সম্ভব। কালবৈশাখীর রূপ এবং গতি ভঙ্গিমার এন 
জালিক অনুকৃতি হোঁনাচের উদ্দেশ্টু বৃষ্তী লাভ। পরবর্তীকালে অর্থাৎ 

সামন্ততাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রশাসকরা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে 

লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করেছে, ফলে সাধারণ মানুবের নিকট তা নিচ্থক 

মনোরঞ্জনেরই একট! মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । 

তাই বিংশ শতাব্দীর শেধ প্রান্তে আজ যেখানে সাধারণ মানুৰ 

ক্রমশঃ দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাচ্ছে তখন প্রশ্ন উঠেছে জনসংযোগের 
বিভিন্ন মাধাম কীভাবে ব্যবহার করে বর্তমান সামাঞ্জিক অর্থ নৈতিক 

পটভূমিকায় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কর! যায়। তাই বর্তমান 

পটভূমিকায় লোকমাধ্যমই সবচেয়ে শ্রেঠ গণমাধাম বলে আমাদের 
বিশ্বাস, কারণ আগেই বলেহি ভারতবর্ষের শতকরা ৮* ভাগ মানুর বারা 

গ্রামে বসবাস করেন তার সকলেই এই মাধামের ধারক ও বাহক, তাই 

বর্তমান সামাজিক অর্থ নৈতিক পটভূমিকায় লোকমাধ্যমকে জনসংঘমোগের 

ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে মবিলম্বেই এটি একটি শক্তিশালী গণমাধাম 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। পরীক্ষামুলকভাবে বর্তমান প্রাঠিবেদক 
দবর্গম পাবত্যময় জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় যেখানে দিবারাত্র প্রশাসনের সঙ্গে 

যোগসাজস করে এক শ্রেণীর চোরাচালানকারী সরকারী সম্পত্তি আত্মস।ৎ 

করছেন, সেখানকার একটি ছো-নাচের দল এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনকে 
ছো-নাচের মধ্যে প্রকাশ করার পরই এঁ এলাকায় একটা রীতিমত সাড়া 
পড়ে যায়। ছুর্নীতিগ্রস্ত গাশাসনিক কর্মকর্তারা এবং এ সমস্ত চোরা- 
চালানকারীগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ ঘটনার পর এলাকার বিভিন্ন 

ছো-নাচের দল তাদের এলাকার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে এবার 

ছো-নাচে রূপ দিতে আরম্ভ করেছেন, ফলে এলাকার এই প্রয়ান একট। 

আন্দোলনে রূপ নিতে জারস্ত করেছে । 





ছোঁনৃত্যে সমসাময়িক জীবন ঃ ছোনুভা উৎসব, নবীনডি 



গ্রচলিত ছো-ন- 

মাভীনি_ একটি শক্তিশালী লোকনাট। 
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কিরীটি মাহাতো 

ঝুমুর $ একটি দ্বতন্ত্র সঙ্গীতধারা 

প্রস্তাবনা 

পুরুলিয়! বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের ঝাঁড়গ্রাম সাবডিভিসন, উড়িষ্যার 
ময়ুরভঞ্জ কেঁওঝোর সুন্দরগড়, বিহারের সিংভূম, ধানবাদ, রাচি, হাজারী- 

বাগ, সাওতাল পরগণা, মধ্য গ্রাদেশের পুধাঞ্চলের অতি পরিচিত ও 

জনপ্রিয় সঙ্গীত হলো ঝুমুর । অরণ্য প্রাদেশ, জঙ্গল মহল, ঝাড়খণ্ড বা 

ছোট নাগপুরের মালভূমি এই অঞ্চলকে মাই বলা! হোক না কেন ঝুমুর 
হলে। এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ৷ দিগন্ত বিস্তারি লাল মাটি ও কঙ্করময় 

মালভূমি, শাল পলাশ মনুয়া, ধঅ, সিধা, কেঁদ. ভেলুয়া, অরণ্য ঢাকা 
পরেশনাথ, অযোদ্ধা, বাগমুণ্ডি, পাঁচেত, বাদাম পাহাড়, জারগ ম, বেলা, 

জনা, সেঁওমাতি, কিরিররু দলমা, শুশুনিয়া, সিমলিপাল, ডুতাবুরু. ঝামরি, 
সাজবুরু, কঁচবুর, জারগোবুট়ি, অমকা, গহিরা, ভিলাবনি. বওআ1 ইত্যাদি 
অসংখা নাম-না-জানা ছোট ছোট পাহাড় ও ডুংরি, সবন্নখা, কাসাই, 

দামুদর কুমারী, হাড়াই, গুআই, রাঁঢ় কাচু, খরখরি, অগুনতি ছোট বড় 

খরজ্ঞোতা নদী, কুড়মী, ফোড়া, ওরাও, সাওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা হো, 
খেড়িয়, বাউরী, হাড়ি, রাজোয়াড় বিভিন্ন আদিম আরণ্যকগোষ্ঠীর বসবাস 
নহজেই ভৌগলিক ও এতিহাদিকভাবে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে এই অঞ্চলকে । 

নিজন্ব ভৌগলিক পরিবেশ ও আরণ্যক জীবনকে কেন্দ্র করে যে লোকায়ত 

সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তারই শ্রেষ্ঠ অবদান হলো! ঝুমুর সঙ্গীত । 
এক কথায় ঝুঁমুরকে এই অঞ্চলের প্রাণসঙ্গীত বল! যায়। এখানকার 



উনজীবন তথা সমাজের নাচ, গান, আনন্দ, বেদনা, দৈনন্দিন ক্রিগ্না-কর্ম 
সামাজিক ও ধর্মীয় পুজা-পার্ণ ও আচার-অনুষ্ঠানে ঝুমুরের ব্যবহার দেখা 
যায়। তাই ঝুমুরের মধ্যেও এখানকার মানুষের সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনার 

সার্থক প্রতিফলন দেখতে পাই। 

এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে জাতিগত, গোষ্ঠীগত, 

ভাষাগত, জীবিকাগত বিভেদ থাকলেও ঝুমুরের ক্ষেত্রে কোন বাধাই বাধা 

হয়ে ঈাড়ায়নি। নুর ও ভাবের দিক থেকে মিল থাকায়, যে যে ভাষায় 

ঝমুব গেয়ে থাকুক না কেন অপরের বুঝতে ও অংশগ্রহণে কোন অসুবিধা 

হয় না। আসলে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলকে ভিত্তি করে প্রকৃতি, 
লোকায়ত জীবনের নির্যাস হলো লোকসঙ্গীত । লোকসঙীতের মধে; 

জনজীবনের ভাব ও ভাষা সুর ও গীত হয়ে ধরা পড়ে। সুরের বৈচিত্র্য 

ও গতিবিধি তরঙ্ষময় মালভূমি ও মানুষের জীবনবাত্রার সঙ্গে কম সামঞ্জস্থা- 

পূর্ণ নয়। স্থান ও জাতিগতভাবে সুরের পার্থক্য ঘটেনি তা নয়, তবে তা 
ঝুমুরকে বৈচিত্রযপূর্ণ অলঙ্কারের মতই শোভিত করেছে। 

ভারতীয় সঙ্গীতজগতাকে সঙ্গীত বিশারদগণ ছু ভাগে বিভন্ত' 

করেছেন। এক উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত, ছুই. দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত। 

মূল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঝুমুর-এর কোন একটি ধারায় না পড়লেও 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন 'ঞ্চলে 
গ্রচলিত আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য সুর ও তালের 

বৈচিত্র্যে এবং কাব্য সম্পদে ঝুমুর অনণ্য, একথা নিঃসন্দোহে বলা যায়। 

আবার ঝুমুর যেন এই সংস্কৃতির বিভিন্ন নীচ গীনের উৎসভূমি । ছো'-নাচ, 

কাঠি নাচ, নটুআ। নাঁচ, ডেহে। নীচ, মাছানী, তথা এমন কোন নাচ 
গান নেই, যার উপর বুমুরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েনি। 
ইতিহাসের ধারার সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে হিন্দুম্থানী সঙ্গীতের সংমিশ্রণে 

ঝুমুরে লোকদঙ্গীত ও ধণপন্ী সঙ্গীতের থে সমন্বয় ঘটেছে তা এক স্বতন্ত্র 
সঙ্গীত ধারার জন্ম দিয়েছে । ভাব, ভাষ! ও সুরে আঞ্চলিক বৈশিষ্ঠ্যকে 

আটাত্বর 



অক্ষুন্ন রাখার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের প্াবহমানতাকে স্বীকার করে ধ্রুপদী 

সঙ্গীতের চলনও এতে নুম্পষ্ট ধরা পড়ে। 

এই চরিত্রের জন্য ঝুমুরে যেমন দিন দিন গ্ীর্দ্ধি ঘটছে তেমনি 

যেকোন সঙ্গীতের সঙ্গেই ঝুমুর জনপ্রিয়তায় পাল্লা দিয়ে যেতে পারবে 
বলে আমার বিশ্বাস । সাহিত্য বিচারেও ঝুমুর এক বিশাল সাহিত্য- 

ভাণারম্বরূপ। তাই ঝুমুর কেবল একটি আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত নয়, 
এক বিরাট স্বতন্ত্র সঙ্গীতধারা বলে আমি মনে করি। ঝুমুর গায় না. 
ঝুমুর জানে না এমন লোক এতদগ্চলে পাওয়া মুশকিল । লোকসংস্কৃতি 
ও ঝুমুর গবেষক রাধাগোবিন্দ মাহাত তাই সাথকভাবেই এই অঞ্চলের 
নামকরণ করেছেন বুমুর-দেশ বালে । 

বুম্মরের উৎস ও পটভূমি 

ঝুমুরের সংজ্ঞা ই এতদগ্চলে ঝুমুর কথার কোন প্রচলিত সাধারণ 

সংজ্ঞা না থাকলেও একটি বিশেষ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই ঝুমুধ কথার ব্যবহার 
হয়ে থাকে । তেমনি ঝুমুর নাচ বলতে ডাইড় নাচ বা! করম নাচ বা 
পাতা নাচকেই বুঝে থাকে । বাংলা, হিন্দী ও ওড়িশার আভিধানিকগণ 
ঝুমুরের বিভিন্ন সজ্ঞা দিয়েছেন । কেউ বলেছেন নাচনীর নূপুরের ঝুম 

ঝুম শব্দ থেকে ঝুমুব কথার উৎপত্তি, কেউ শ্বঙ্ষারভর! রাগিনী বলেছেন, 

কেউ বা একে ঝুমর বা ঝুমরী বলেছেন যার অর্থ রাগিনী | 

ডঃ আশ্খাোতাষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীর করণ, ডঃ বঙ্কিম মাহাত, ধীরেন 

সাহা, গিরীশ মহান্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ ঝুঁমুরের উপরে উল্লেখযোগ্য কাজ 
করেছেন। তবে ঝুমুরকে মূলতঃ ভারা প্রেমসঙ্গীত বলেই উল্লেখ করেছেন। 
ব্যাপক সংগ্রহ ব্যাতিরেকে ঝুমুরের উপর সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি- 
কোণ থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। 'আমার মতে উপরোক্ত 
প্রতিটি সংজ্ঞায় আংশিক অর্থ প্রকাশ করে। সঙ্গীত বলতে যেমন গীত, 

নৃত্য ও বাদ্ছের সমস্থয়কে বোঝায়, যদিও আধুনিক সঙ্গীত নৃত্যের ভূমিকা! 
গৌণ হায়ে পড়েছে, তেমনি ঝুমুরে আদি অবস্থায় রীত, নৃত্য ও বাস্ছের 

উনআশি 



প্রয়োগ ছিল। আদিই বা বলি কেন, বর্তমানেও নাচনী নাঁচে এর যথার্থ 
প্রায়োগ দেখা ষায়। ্ 

ঝুমুরের আদি উৎস ও পটভূমি সম্থান্ধে বিভিন্ন গাবেষকগণ মোটামুটি 
এক মত পোষণ করেছেন । প্রচলিত লোকমত ও কিংবদন্তীর কথা বলতে 

গিয়ে গিরীশ মহান্ত মহোদয় বলেছেন, দ্বাপর যুগে রন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ নাকি 
ঝুমুরের সুরে বাঁশি বাঁজিয়েছিলেন এবং রাধা ও সখিগণ মগুলাকারে নৃত্য 

করেভিলেন। এ মত যে বৈষ্ণবীয় ধুগের স্ষ্টি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি কোন একক বাক্তি বা ঘটনার দ্বারা সম্ভব নয়, 
গোষ্ঠী চেতনা এর উৎসভূমি । যাই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ ঝুমুর গাবেষক- 
গাণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ঝুমুরের আলোচনায় অগ্রসর হব। 
সাঞ্গ।তিক বিচারে ঝুমুরকে ছু ভাগে ভাগ করা যায়। এক, ভাদরিআ! বা 
ডাইড়শালা ঝুমুর ও ছু. দরবারী বা নাচনীশালা ঝুমুর । ভাদরিআ' বা 
ডাইড়শালা ঝুমুন হলো ঝুঁমুরের আদি রূপ। ভাদ্র মাসে এই ঝুমুর 
গাওয়া হয় বালে এক ভাদরিআ ঝুমুর বল। হয়ে থাকতে পারে । এই 
ঝুমুরের সঙ্গে নৃত্য ছিল অবশ্যস্তাবী। এ নাঁচ ছিল নারী-পুরুষের যৌথ 
নৃত্য । একে ঝুমুর নাচ বলা হয় আবার ডাইড় বা পাতা হয়ে হাত 
ধরাধরি করে নাচা হয় বলে ডাইড় বা প8তা নাচও বলা হয়ে থাকে । 
বর্তমানে নাচে মেয়োদের অংশগ্রহণ কমে গেলেও পুরুলিয়ার ঝালদা 

অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে, রাঁচি জেলায়, উড়িষ্যায় মেয়েদের সক্রিয় 
অংশগ্রহণে দেখা যায়। করম পরবে করম ডালা.ক বেষ্টন করে এই নাচের 
প্রথম সুএপাত হয় বলে একে আবার করম নাচও বলা হয়ে থাকে। 

নাচের দিক থেকে অর্থাৎ নৃত্য ভঙ্গিমা বা আঙ্গিকে করম বা জাওয়া 
নাচের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল দেখা যাঁয়। শীতের ক্ষেত্রেও করম নাচের 
বু গীত ঝুমুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

নৃত্যশৈলীতে প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের অঙগভঙ্গির মুস্পষ্ট ছাপ.থাকে। 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি কর্মগীতই ঝুমুরের উৎসভুমি। 

আশি 



বুমুরের ভ্রমবিকাশ 

পুর্বেই বলেছি করম নাচ ও গীত থেকেই আদি ভাদুরিআ৷ ঝুঁমুরের 

উৎপত্তি) পরবর্তীকালে ঝুমুরে ভাব, ভাষা, সুর, তাল আঙ্গিকে ব্যাপক 
পরিবর্তন ঘটে এবং ঝুমুর এক বিরাট সঙ্গীত ধার! রূপে প্রতিভাত হয়। 

আদি ভাদরিআ! ঝুমুর ও ঝুমুরের পরিণত রূপ দরবারী ঝুমুরের বিরাট 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঝুঁমুরের এই ক্রমবিকাশ আমরা আলোচনা 

করব। সাঙ্গীতিক বিচাঁবে ঝুমুরকে ছু ভাগে ভাগ করা যায়_-১, ভাদরিআ! 
ঝুমুর, ২. দরবারী ঝুঁমুর বা নাচনীশাল! ঝুমুর। ভাদরিঅ ও দরবারী 
উভয় ঝুমুরেই আবার বহু ভাগে বিভক্ত । এক এক প্রকার ঝুমুরের উপর 
আমর! পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মূলতঃ ভাদরিআ! 
রুমুরূকে ভিত্তি করেই দরবারী বা নাচনীশালিয়। ঝুমুরের উৎপত্তি ঘাটেছে। 
ঝুমুরের আদি পর্বের দিকে অর্থাৎ দরবারী ঝুমুর স্থষ্টি হওয়ার ঠিক পুর্বে 
ভাদরিআ ঝুঁমুরে দরবারী ঝুমুরের একট! মাঝামাঝি রূপ দেখা মায়। এই 
অবস্থায় ভাদরিয়! ঝুমুরে আদি বা প্রথম দিকের ভাদরিম। ঝুনুরের থেকে 
ছোট বা হান্কা! বিয়বন্ত থেকে কাহিনীর প্রয়োগ দেখ! যায়। সুরের 
গতিবিধি বা চলনে দরবারী ঝুমুর পূরাভাস বুঝতে পারা যায়। তবে 
তখনও ঝুঁমুরে ভণিতার প্রয়োগ হয়নি । ঝুমুরের আদি যুগট] একট দীর্ঘ 
সময় ধরে অতিবাহিত হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। আদি যুগের শেষে 

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যাদেব বৈষ্ণবধর্ম গচারের উদ্দেশ্ঠে ঝাড়খণ্ডের 

মধ্য দিয়ে পুরী গমন করেন। চৈতন্য চরিতাস্বতে ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী- 

দিগকে ভিল্লগ্রায় পরম পাষগুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । ঝাড়খণ্ডের 

অধিবাসীগণ বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই অঞ্চলে বৈষবধর্ম ব্যাপক 
ভাবে প্রচারিত হয়। যার ুম্পষ্ট গুভাব আজও আমরা এই সমাজে 
দেখতে পাই। 

বৈষবধর্ম প্রচারকগণ তাদের ধর্ম প্রচারের কাজে এতদঞ্চলের উল্লেখ- 
যোগ্য লোকমাধ্যম ঝুযুরকে ব্যবহার করেন। ফলে ঝুমুরে যুখাস্তরের 

ূ্ একাশি 



সুচনা হয়। কীর্তন, বিষুঃপুর ঘরানার ধ্রুপদী সঙ্গীত ও ভাদরিআ! ঝুমুরের 
মিশ্রণে এক নূতন ধরণের ঝুমুর সৃষ্টি হয় । যা দরবারী ৷ নাচনী শালিয়া 
ঝুমুর নামে বিখ্যাত। 

ঠিক এই সময় থেকেই এই অঞ্চলে আদিম আরণ্যক সাম্যবাদী সমাজ- 

ব্যবস্থার ভ,'ঙগন গুরু হয়ে দেখা দেয় জমিদারী প্রথা । ফলে অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জমিদারী পুষ্ঠপোষধকতা৷ দেখা দেয়। 
সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা কাশিপুর, সিল্লী, বরাবাজার, মযুরতপ্তী, সরাইকেলা, 
জয়পুর ও আরও অনেক ছোট ছোট জমিদার, খেঁওটদার, মাহাতগণ 

এগিয়ে আসেন। ফলে দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় ঝুমুর এই যুগে চরম 

উৎকর্ষতা লাভ করে। ঠিক এই সময়ই একটি যুগান্তকারী ঘটন! ঝুমুরকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উড়িষ্তার ঝুমুর গাবেষক গিরীশ মহান্ত 

বলেন, এই সময় পুরীর মন্দিরে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদের ফলে দেবদাসী- 

গণ মন্দির থেকে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং যার 
পরিণতি স্বরূপ নাচনী নাচের উদ্ভব ঘটে । রাজা, জমিদীর, সামন্ত 
রাজাগণ, মাহাতগণ নাচনীর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ও অনেক ক্ষোত্রে 

নিজেরাও নাচনী রাখতেন । নাচনীদের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি দান 
করতেন। ফলে ঝুমুর ও নাচনী সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। ঢোল, 
ধামসা, চেড়পেটি, সাহনাই ও দরবারী ঝুমুরের মিলনে এক নূতন নৃত্যধারা 
নাচনী নাচ ও ঝুমুরে দরবারী ঝুগুরের উদ্ভব ঘটে। সম্ভবত দরবার থেকে 
্ষ্টি বলে এই ঝুমুর দরবারী ঝুমুব বলে আখ্যাত হয়। বিভিন্ন পরব ও 
উৎসবকে উপলক্ষ্য করে দরবারে বসত নাঁচনী নাচ ও ঝুমুরের আসর । 
পরবর্তীকালে তা অপরিহার্য রীতিতে দাড়িয়ে যায়। এই যুগে বনু বিখ্যাত 
নাচনী রদিক, ঝুমুর কবি ও গায়ক রাজা, জমিদারগণের পুষ্ঠপোষকত। 

লাভ করেন। 
যুগের পরিতর্ভনে নাচনী নাচেরও পরিবর্তন ঘটে । নাচে ঢোল, 

ধামসার পরিবর্তে মাদল, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলার ব্যবহার দেখ] দেয়। 
নানী নাচে নৃত্যশৈলীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরের ক্ষেত্রে গ্ুপদী 

বিরাশি 



গায়কীর ঢং বেশি করে প্রাধান্য পেতৈ থাকে । বৈষ্ঞবী যুগে কীর্তনের 
প্রভাব বেশি দেখ! গেলেও পরবর্তীকালে বুমুরে ধ্রুপদী চলন রৃদ্ধি পায়। 
নাচনী নাচে এই পরিবর্তন আনেন রসিক কলাকার চেপা মাহাত ও তার 
নাচনী সিন্কুবালা' পরবর্তীকালে বহু ওস্তাদ রসিক ও ঝুমুরিফাগণ তার 
পদাক্ক অনুসরণ করেন। বর্তমানেও এরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় । 

বৈষঞ্বীয় প্রভাবের ফলে ঝুমুর দেশে সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা ও 

সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ফলে ঝুমুরে রাধাকৃষ, 
আর্ধীয় দেবদেবী, পৌরাণিক, রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা ও বিভিন্ন 
ধমীয় তত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে । ঝুমুর কবিগণও নূতন ভাব ও বিষয়ের 
উপর অসাধারণ বুসুর সঙ্গীত রচন। করতে থাকেন। এ যুগে ঝুঁমুরে 
কাহিনী, রস ও অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। যার 
সম্বদ্ধি ও গুণগত মান যে কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই অমূল্য রজব স্বরূপ । 
এই যুগ ঝুমুবের স্বর্ণযুগ ৷ ঝুমুর গবেষক গিরীশ মহান্ত একে কাব্যযুগ 
বালেছেন। রস ও অলঙ্কারসম্দ্ধ বুমুরগুলি এ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 

ভাদরিয়া ঝুগুর 

পূর্বেই বলেছি ভাদরিয়। ঝুমুরই ঝুঁমুরের আদি রুঁপ। বিষয়ের সারলো 

ও বৈচিত্র্যে, সুরের চপলতায় ও ছন্দ মাধুর্ষে ঝুমুরগুলি সত্যিই অনন্য । 
বিপুল সুরবৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্বের জঙ্য দ্রবারী ঝুঁমুরের চেয়ে এর জন- 
প্রিয়তা অনেক বেশি | কেবল ভাইর নাচের ক্ষেত্রেই নয় নাচনী নাচের 
আসরেও এর শ্রীধান্ত দেখা যায়। আসর যখন টিলেঢাল। হায়ে পড়ে 

একটি ভাদরিআ ঝুমুরেই আঙ্গর জমাট করতে যথেষ্ট । বিষয় ও স্টুরের 
বৈচিত্র্য এর প্রধান আকর্ষণ । এখানকার সমাজ ও জীবনের সামগ্রিক 

ছবি যেভাবে গ্রই ঝুমুরে ধর] পড়ে, দরবারী ঝুমুরে অনেক ক্ষেত্রেই 

তেমনটি দেখা যায় না। ভাদরিয়া। ঝুস্ুরের সুরকে ভাদ্রমানের প্রকৃতির 
অকৃত্রিম শশ্ড শ্যামল রূপের উজ্জ্বল আবেগ. ঢেউ খেলান শন্য ক্ষেত্রে 
ধাতাদের ঢেউ, পাহাড়ী নদীর উজ্জল ও উদ্দাম গতির সঙ্গে এর তুলনা! 

তিরাশি 



করা চলে । পাহার্ডী নদীর মতই এর সুর হঠাৎ উচ্চ স্বর গ্রাম থেকে 

গুরু হয়ে উচ্ছল গতিতে নীচ নেমে আসে, আবার নীচু থেকে উপরে 
উঠে যায়। ভাদরিআ! ঝুমুরে ভণিতার প্রচলন দেখা যায় না। আসল 

আদি ভাদরিঅ1 ঝুমুরে ছিল পুরোপুরি সামাজিক মালিকানা! । ভাদরিআ' 

ঝুমুরকে সুরের বিভিন্নতা ও আঞ্চলিক ভেদে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা 
যায়--যেমন, ঝিঙীফুল্যা, ডহরওয়া গোলোয়ারী, মাঝিয়ালী, তামাঁড়িয়া। 

শিখরিয়া, বরহা ভূঞয়া, ভমকচ, খেমটা, মলহরিয়া, ভাটিয়ারী, মুদিয়ালি, 
উদাসিয়া, রসরসিয়া, রসপখিয়া পাহাডকল্যা, ঝুমকা, ঝুমট? নাগপুরিয়া। 

পত্তরতুল্যা, নিকান, আড়খেমটা চালখেমটা, রি স্বামাঠা, পাটিয়ামেধা, 

বুরুট' ই, ছোয়াড়ী, বুরুতামাড়িয়া ইত্যাদি। এই সঙ্গে আমর! বিভিন্ন 
ধরণের ভাদরিঅ] ঝুমুরের উদাহরণ দিতে পারি। ভাব, ভাষা, গঠন, ছন্দ 
প্রকরণ, বিষয়, বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । উদাহরণ-_ 

বিঙাফুল্যা 

১। বিঙাফুল তলি তলি 

ঠগাঝেক বেরা! জাব তহরাক কুলহি। 
২। ঝিঙাফুল মনে রাখিহ। 

পানি আনেক বেরা ভাকিহা । 

৩। বি! ফুলে রঙ লেই নাই কেনে 

বর হইলে বি ধেছে চইখের কুনে। 
৪। কাড়া লিলি হুচুকে ভাভে মরি পেছ্ুকে 

বাগাল রাখব সেত বাবুর বেট। ফুচুকে। 

ম্মদ্যালি 

৫| জদী ধারে গাছ পালহ। কাদে 

দেখ লদী ডুবাঞে রাখিবে কত জলে । 

৬। লী ধারে চাষ বধু মিছাই কর আশ হে 
হবকি ডবকি লর্দী বহে বার মাস হে। 

চুরাশি 



প। 

৮ | 

৭) | 

ডহন্োক়্া 

১০। 

মাঝিগ়়ালি 

১১ । 

গোলোয়্ারী 

৯৭ । 

১৩। 

১৪। 

হরদ রাঁল ধতিআ! কমরে গজল বাসিআ 

মনে পড়ে হদকি উঠই ছতিআ। 
বাগা লারে বাগপা'ল। তর গট কতধুরে রে 
মার নুনি বলে দিবি ঘরে 

গঠ হ।মার লদী পারে। 

লদী ধারিঞ তিলেক চাস, &টএরি খ'ধা 

খনেক উড়ে খনেক বসে পর পুক্লসেক আসা রে 

মন বাঁধব কেসে 

পিআ! গেল বিদেস্সে রে। 

পানি পাথরের পরব দেখবি কখন 

বেল। গেল গ মাথা বাঁধবি কখন 

হরদ রাঙল জবা ফুল, মাথার উপর গু'জা 

কিনে দেরে কামান! রাধব না, কাঁটব নী, ভাধব না মাথা। 

যদি যাবি মাঠে, কিনে দিবি হাঠে 
ভাভলার ফুল না! হলে আমড়া মকুল। 

ই'চলা মানছে বুঢ়া বিঙাই মেশল নাই 
স্থেগ শ্বশুর গাইল দিয় না 

আর এমন করব নাই ! 

রাজা কেরি আখড়াঁঞ করম গাড়াই 

এহো। আজ! চালা হো! করম! খেলে জাব। 
ফু'ঁক দিতে মুহ পুড়ে গেল গনঠার আগুনে 

কানা বাগনে-- 
দাগ! দিল মাঘ ফাগুনে । 



১৬। 

১৭ । 
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১৯। 
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শ১। 
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২৩। 

৪ । 

ছিয়াশি 

টিকটিকি দোখে ভাগুর পালাল 
খচের মহল খচেই সুখ্যাল। 
ধান খালে কান লেবো, গু দলি খাঁলে ছ'দরি লেবে। 
রমহা খালে, জম) লাগতো গে সজনী । 
বেরিআহ ডুবি গেল, কাধে মাদরি লেল 
কুমরি বানা রে পিআ। গেল গে ছতি । 
বাড়ী নামই চিট মাটি ননদ পড়েছে 

তিতা কাল্লা, কাল্লারে আনুরে ঝালুরে ধরেছে ॥ 
আধাঢ় শ্ররাবণ মাসে, মাড়ভাতট। কসে কসে 

ভাদর মাসে বুঢ়ার পেট খেল বসে। 

ভাদর আসিন মাস, বড়িরে টানেক দিন, 

খজলে নাহি মিলে খণ, 

কৈসে ধনি কাটবে দিন । 

মৌহা ত মুহাই দেল 
ছোআটা না ধরি দেল, 

মোহ! ভুজইতে খাপর ফুটি গেল 
মুহজারাই পু*ঠাই পিটি দেল । 
জখন জনহা'র কড় খাই, তখন শিয়াল মচড় খাই 

ভাদর মাসে 

গাজাড়ে গাজাড়ে শিয়াল আসে । 
জনচার ফুটে ফাট ফুট গার বিটি কুঁড1 ফুট 

খড়র খন্ঠা জামাই আইল্য লিতে গ- 

ভাগর মাসে। 

জখন মড়আই দানা ভেল 
ছোওআ পুতা কানা ভেল 

জখন মড়,আই রটি ভেল 
ছোওঅ1 পুতাক উটি ভেল 

ভাল! রে মড়আ! তরি বেড়ি গুণ। (কুড়মা্গি) 
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গেল ছিলি সড়বা'ড়্যা!, দিয়ে আলি গু আইড়। 

দেখ দাদ, গুজু আইড়ার মার 

খেতের মাটি উঠাঞ দিল টাইড়। 

রাইত পড়। মহুল হথ্য 
লকে কুঢাঞ নিয়ে যাইথ 
খঁচের মুল পড়ে রসে রসে 

খ।ল ভরাই জনম সাথাছে। 

রাস্ত।ঞ রাসতা এ চলি জাব 

জাহা পানি তাহা খাব 

সঞ ত গাঁও জাবৰ 

বিহানে জনহা র কুটি' দিহ!। ( কুড়মালি ) 

বিহাল। পুরুষ হ'থ, আগুই আগুই নিষে যাথ্য 
সাখাল্য। পুরুষের মুহে ছাই 

পেছুই পে&ুই লুঝুক লুঝুক মাই । 

কন ফুলা ধ পা ধ'পা কন ফুলা লাল 
সবরি গে, কন ফুলে ঝবরল ডাইর । 

জুহি ফুলা ধপা। ধপা, জবা ফুল। লাল 

সবরি থে বেলি ফুলে ঝবরলি ডাইর ॥ (কুড়মালি ) 

ডুঙরিক! ধারে ধারে বুনলি মঞ্ ধান 

দাঁদারে, ভইআ রে_ 

সভে ধান। খাই গেলা মেজুর। রে! 

হাক পাড়া দেওরা-_ 

ধান! কিনারে সুগা নাম গেলা । (কুড়মালি ) 

ভাদর মাসে গাদর জনহার কাওয়াকে খাওয়ালি লো 

হাসে হাসে অ তুঞ দেওরকে ভুলালি লো। (ঝিডাকৃগ্যা ) 

স/ত[শি 



৩২। হাটু ধরে বসবি, চাটু ধইরে কাটঝি 

৩৩। 

৩৫ | 

৩৬। 

৩৭! 

৩৮ । 

৩৯। 

টুএক খাবি, টুএক জগাঞ রাখবি 

ছেল্য! কাদা মনে রাখবি । 

কুলহির মুড়াই টানাটানি 
ছাড় লহ! দিব হামি 

খাল ভরার এত মনে ছিল 

ভত্বি উমেরে দাগ! দিল। 
এক পুয়। চাল দিব 

মাড় ভাতট। বুঝাঞ লিব 
পেট না ভরিলে গাইল দিব 

কাইল হতে রাধনি ছাড়াব। 
আগুই আগুই রেল গাড়ী, তাকর পেছু মাল গাড়ী 

তাকর পেছু জড় পেসেঞ্জোর, ক'লকাতা। কেইসন সহর। 
( কুড়মালি ) 

মাথায় গগলির টুকি 
উপরে উড়ে ছিল 
দাদা দেন গুলইনরে 

মারে দিব সনার টাচির । 
ভাদর মাসে আওই তেল গাদর জনহার পাওঅই তেলে 

এবেক বু দাদাক বসে 

পিঠে ঠেঙ্গা ভাদর মাঙ্জে। ( কুড়মালি ) 
জয়পুরের বড় নাম, পাথরে ধরেছে আম 

রাজা ঘরে 

বড়িরে ধমসা বাজে উচ স্বরে। 
চৈতি গে চৈতি 

মৌহা বিছে যাইতি 
পাওতি ত পাওতি 

নাহলে বুলি চলি আওতি। (কুড়মালি) 
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আমড়া তলে ছামড়া করে 
রহ'ব দিনা চার 

এমনি গায়ের চৌকিদার 

কনঠিনে বলাবি জমাদার। 
বারে বারে বারুণ করি, জাইসনা লদী সিনাতে 

কাইল ইয়েছে মাথা দুখ! আইজ ধরেছে স্বরে । 
আহ। দেখে রে দাদাঞ বনু আনহো! 

লাল গামছা, উড্ভল কেঁচা উডভল আওহো। (কুড়মালি ) 
মাছ ধরি হালা হালা, পলাশ পাতের খালা রে 

নদীয়াঞ পড়ল বান, বেসাতির স্বালা রে। 

সরু সুতা কাটে কাটে আগুল গেল ফাটে 

দেন সিধরার মাঞ কাচঅ হল'দ বাটে । 

আসাঢ় মার্সে আসাড়ি সরাবণে খাজাড়ি 
ভার মাপে 

জনহারিঞ দেলেইক কাচাড়ি। (কুড়ম।লি ) 
বিও! ধরেছে জালি 

মাগে গেলে দিহ! খাড়া খাড়ি হো। 
আমে ছিল ঝরার রাজ! 
খাঞ্জে গেল মহল ভাজ 

রাজা হে. 

গামছাটি দিঞে রাখ বাধা । 
আম খাটাই বান সামাইল 
চিড়কার লক পালাইল 

ভাসিল রে কাসাই ধারে 

বত ছিল তেঙ্গি তামলি, তার! বলে গেলি গেলি 
জলহ]1 বেটার গেল পু জি-_ 
ডাসিল রে কাসাই ধারে, কাসাই অপারে। 



৪৯। 

& ৯ । 

বিঙা লতের কমর দড়ি, হাল বাইতে পড়ে মরি 
দিদি লো, মা গলে বেসাতি জুটে না। 

তাজ বাগড়ার ঘর, উড়িসের বেড়ি জোর 

এই রে আদরের ঘর 

পেলনিদের কত রে আদর । 

আদি ও প্রাচীন ঝুমুরের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। প্রতিটি 
ঝুমুর সৃষ্টি হয়েছে কুড়মালি ভাবায়, পরবর্তীকালে কিছু ঝুমুর পরিবতিত 
হয়ে স্থানীয় মৌখিক ভাঁষার রূপ নেয়। আদি ভাদরিয় ঝুমুরের শেষ 
পর্যায়ে ভাদরিয়া ঝুমুরের বিষয় ও আঙ্গিকে পরিবর্তন ঘটে। একে 

দরবারী ঝুমুরের পুর্ব রূপ বলতে পারি। 

উদাহরণ £-- কুঁড়মালি / ভাদরিআ 

১। 

| 

৩। 

১। 

৫ । 

৬। 

তিনঅ বহিনি মিলি, পানি লাই গেল রে-_ 

হে ভালা বেঙ্গ। রাজাঞ ছেঁকল ডাড়ি খাট রে। 

ছাড় ছাড় বেঙ্গ৷ রাজা, এহে ভাঁড়ি খাটরে 

হে ভাল৷ খইল। ডুবাই খারা যাব রে। 

নেহি ছাড়ব হামে, এহে ডণড়ি খাট রে 

হে ভাল! হামে লেবো ছটকি বহিন রে। 

এক লাঠি মারল বেঙ্গ।, দিঅ লাঠি মারল রে 
হে ভাল! তিন লাঠিঞ বে টিড়ু আইল রে। 
কেহ লেলা৷ ঝুড়ি ঝাঁটি, কেহ লেল! আইগ রে 
হরে ভালা কেহ লেলা বেডে কেরি খাইট রে। 

গারঅ দিনে খার পাত, বার দিনে খাট রে 

েঁ ভাল। তের দিনে কুটুম ফলার রে। 
এই পর্যন্ত যে সকল ভাদরিআ ঝুমুরের উদাহরণ দেওয়া গেল তাতে 

দেখা গেল ভণিতার প্রচলন এতে নেই। প্রাচীন ঝুমুরের এগুলি 

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ষেকোন লোক. সন্ধীন্ডের মতই ভার্দরিআ৷ 

নব্বই 



ঝুমুরও ব্যক্তিবিশেষের স্পষ্ট হলেও তা গোঠীমানসে রূপান্তরিত হয়েছে ! 
পরবর্তীকালে কার্যঘুগ ও সবুজ যুগের কবিগণও বছ উল্লেখযোগ্য 
ভাদরিআ ঝুমুর রচনা করেছেন! যা! জনপ্রিয়তায় প্রচলিত আদি 
ঝুমূরগুলির সমকক্ষ বলা যায়। এই যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য ঝুমুরের 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 

ভাদরিআ / কুড়মালি 

১। 

চা 

আসে রহলি বইসে, রহলি পিআকর আসে 

রং-_হামর ভালি ভালি দিঅ আখি থকি গেলি সজনীরে 

বধুআই বড়ি দাগ দেলি। 
কহি গেল! দসম দিন, বিতলি বরিসাৰ দিন 

হামর জড়ল পিরিতি টু'টি গেলি। 
জুহি চামেলি বেলি, নান। ফুলে সাজাওলি 
হাঁমর আখি লরে সজিআ! ভিজি গেলি । 

কহথিন হাড়িরাম, না পুরলি মনক্কাম 
মনেক আসা মনেই রহি গেলি । 

( কবি হাড়িরাম রায় ) 

ভাদরিআ | কুড়মালি 

১। 

| 

৩। 

কাপাস বুনলি ধ'পা ধপা ফর গ 
সুতা কাটি ঠেঁঠি বনাই দেবো! তর গ 

এক ফেটি কাটলি দই ম ফেটি' টানলি 

তিনঅ ফেটিঞ ঠেঁঠি হেইএ জাতও তব গ। 

ধারে ধারে দিহ! তীতি চাদ, সুরূজোমা। 

মইধে দিহ1 ভাতি জড়! নইতিনিআ! 

কহে বিনন্দ সিংহে ঝুমইর বনাই বনে 

মইথে দিহ! ভাতি জড়া সইতিনিঅ। ॥ 

(কবি বিনন্দ সিং) 

একানধ্যই 



ভাদরিআ / কুড়মালি 

১। মর মনেক কথ! কহব কাহাই গ 

পিআ। বিনু হিআ৷ ধরলে না জাই গ। 
২। মাখন ছাছি ছেনা! কনহ না রুচাই গ 

কাদি কাদি জিউ উঠে কচলাই গ। 

৩। গাতে না পাঁও বল, অচল বুঝাই গ 

চলইতে মর গড় পড়েল। বাশ্বাই গ। 

৪। এই সন ঝকবানে পড়ল দীনাঞ গ 
কহে হেন দখ মকে দেল বিধাতাঞ ॥ 

(কবি দীপা তাতি) 

ভাদরিআ / কুড়মালি 

১। পানি আনে গেরলি, বনকে পখরিআ' 

মাঝঅ বনে পিআই ছেঁকল ডহরিআ। 
২। ঝপটিকে টানিলেলা, হামর আচরওআ। 

হাঁসি হাসি মারি দেলো৷ দিম আখিআ। 

৩। বাঁহিআ' টানিকে মর, চুমল অধরওআ' 

কুল নাসি দেলো৷ রসিক নাগরওআঅ1। 

£। রামকুমারে গাঁওঅই, নাভি সরোবরোআ! 

পরসনে জুড়াই মদনেকা জরোআ. ৷ 

( কবি রামকুমাক মাহাত ) 

ভাদরিআ 

১। ঝাড়গাঁর হাঠ যাতে, বিহায়ে ধরল হাথে 
বিহাই ছাড় হাখ, ঝুড়ি ঝাঁটি বিকেই পীঝের ভাত। 

২। বিলে ঝাড়ে কাম নাই, সকাল সাধে বনে যায়, 

পেটের জ্বালায় কাটি বনের কাট । 



৩। ছুট ছট হানা পনা, অভাব শ্বভাব জানে না 

ভখের স্বালায় কাদে সারা রাইত । 

৪। উধার ধারের বালাই নাই, কেমনে কীচব ভাই 
মহাজনে বলে ছটঅ জাইত। 

( কবি বিজয় মাহাত ) 

ভাদন্সিআ | কুড়মালি 

১। মানভূঞানিক বেড়িমাস, বিনা! হার বরদেক চাস 

হামরাক এহে লাল মাটিক বনে 

রং--গিরল মন্ুঅ] কুঢ়াই লেহেত কনে । 

২। . কতেক দিন বাদ মৌহাৰক পালি 
ঘুমে হামরাক কাল হেলি 
খেঁচলুক মৌহা উভিলেহেত কনে ? 
ঘুরি পালিঞ কি মৌহা গিরতেইক 
ততকে খচে কঁচড়া ধরতেইক 
ভাড়ইআর! ভাড়ত সভে দিলে । 

৪। বাসি মাড়ে মৌহা সিঝা 
ঢে'কি কুটল চার ভুজ। 
হারুআকর এহে লাস মনে। 

১০ 

( কবি হারাধন মাছাত ) 

ভাদরিআ | কুড়মালি 

১। সরাবণ মাসে 

দিন গেলা আসে 

ঝিরি ঝিরি পানিআ বরিসে 

সজনী লো (২) 
দিন গেলে দিন ঘুরিকে না আসে। 



২। আধার রাঁতি 

নিমাইকে বাতি 
সাথী হারা রাতি রহলি পিআসে। 

৩। উত্তলা গ্লাঝে 

হিআকর মাঝে 
বিঙাফুল ফুটি মিটি মিটি ঠাসে। 

৪। সুনাগ বরস। 

স্থুনিল ভরস! 

নদি চঞ্চলা মিলন পিআসে ॥ 
(কবি সুনীল মাহাঁতো ) 

ভাদরিয়া ঝুমুরে তাল 

স্থরের দিক থেকে আমরা বেমন ঝুমুরের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা দেখতে 

পাই তেমনি তালের দিক থেকেও এর নিজন্ব বৈশিষ্ট আছে । যা 

ভারতীয় কোন সঙ্গীতধারার সঙ্গেই মিলে না। ঝুমুরের তাল সম্পর্কে 

উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন সিল্লীর রাজ! উপেক্দ্র নারায়ণ সিংদেও তার 
ছোটনাগপুরের তালমঞ্জরী গ্রন্থে । তিনি ঝুমুরে ৮ মাত্রার ক্ষুদ্র তাল 

থেকে ৪০, ৫০, ৬* মাত্রীর তালের ব্যবহার ঝুমুরে দেখিয়েছেন । 

ভাদরিআ৷ ঝুমুরে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক তালের ব্যবহার দেখ! যায় । 
এবং অধিকাংশ তাল ৮ মাত্রার হয়ে থাকে । ভাষা ও সুরের সরলতাব 

সঙ্গে বাজনার বোল বা ঠেকার সরলতা! দেখা যায়। ফলে ভাবের ও 

সাঙ্গিতীক সামঞ্জস্ত বিধানে তাল সহায়ক হয়ে উঠে যা যেকোন উচু 
মানের সঙ্গীতের বড় বৈশিষ্ট । 

তালের উদাহরণ_-তাল ৮ মাত্রা । 

তেকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ধাধাক্ তুং | ধাতু -- | তেরেখেটে তুদাং | -- 
২ ্ 

চুরানব্বই 



সুরের গতিবিধি ও তারতম্য অনুসারে ঠেকার বিভিন্নতা ঘটে ও 

ফাকেরও অন্তর ঘটে । 

তাল ৮ মাত্রা । 

ঠেকা 
১ হ ৩ ০ ্€ ঙ ৭ ৮ 

৪ ধাতুং | তাক্ ধাতু | তাক্ ধাতুং | তেরোখেটে তুদাং | 
২ ত * ৩ 

এই তালে একটি আদি ভাদরিআ৷ ঝুমুরের স্বরলিপি দেওয়া হল। 
ঝুমুর 

ভাদরিআ | কুড়মালি 

১। . বিডা ফুল তলি তলি 
ঈাঝেক্ বেরা জাব তহরাক কুল্হি। 

স্বরলিপি 

1 গগা রগা | রা সসা | সসা 11711 1 
বিঙা ফুল তলি তণৎ লি” * * * 

] সরা মমা | পমা মরমা | রগা সা] সা 1] 
সাঝেকে বের জাব তহ্রাক কুল হি ০... * 

এ ক্ষেত্রে মাত্র ছুটি তালের উদাহরণ দেওয়া গেল। লয়ের ক্ষেত্রে 
ঝুমুরগুলি মধ্য লয়ে শুরু হয়ে ভ্রুত লয়ে শেষ হয়। একটি ঝুমুর বার 
বার গাওয়ার মধ্য দিয়ে দ্রুত লয়ের দিকে এগিয়ে খ্বায়। ভাদরিআ 

ঝুমুরে আনুসঙ্গিক বাছ্ঠঘন্ত্র হিসাবে মাদালের ব্যবহার হয়ে থাকে, তবে 
বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে ঢোল, ধামসা, চেড়পেটির অনুপ্রবেশ ঘটছে। 

দরবারী ঝুমুর 
ভাদরিয়া ঝুমুর আঙ্গিক, ভাষা! ভাব ও সুরের বিস্তৃতিতে যতটা সহজ 

সরল ও ছোট, দরবারী ঝুমুব কিন্তু মোটেই তা! নয়। কথা, স্থুর ও তালের 

দিক থেকে এ ঝুমুর রীতিমত জটিল ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের পরিচয় বহন 

করে। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি প্রাচীন ভাদরিআ। ঝুসুরকে ভিত্তি করে 

পঁচানবাই 



কীর্তন ও রাগরাগিনীর সংমিশ্রণে দরবারী ঝুমুর সৃষ্টি হয়েছে৷ প্রথম 
অবস্থায় দরবারী ঝুমুর লালিত পালিত হয়েছে বিভিন্ন রাজদরবার ও 

নাচনীর আসরে । এর মধ্যে মমুরভঞ্জের রাজা পূর্ণ চন্দ্র ভগ্জ ও প্রতাপ 

চন্দ্র ভঞ্জ, সেরাইকেলার উদ্দিত নারায়ণ সিংদেও, সিল্লীর রাজা পশুপতি 
সিং উপেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও পঞ্চকোটের রাজ। জ্যোতি প্রসাদ সিংদেও 
ঝুমুরের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নিজেরাও ছিলেন উচুদরের সঙ্গীত 
রসিক ও ঝুমুর গায়ক। তা ছাড়াও অনেক ছোট ছোট জমিদার সামন্ত 

ও মাহাতগণ লাখেরাজ সম্পত্তি দান করে নাচনীদের ভরণপোষণ করতেন। 

রাজদরবারেই এই ঝুমুরের উৎপত্তি ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এই ঝুমুরকে 
দরবারী ঝুমুর বল! হয়। দরবারী ঝুমুর নাচনী নাচের সঙ্গে সম্পক্িত। 

নাচনীগণ এই গান পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে নাচ করে থাকেন৷ তাই 
আবার একে নাচনীশাল! ঝুমুরও বল! হয়ে থাকে । দরবারী ঝুমুর বিভিন্ন 
প্রকার হয়। যথা--বিরহ, টচৈতালি, ত্রিপদি, বারমাস্ঠা ইত্যাদি । 

ভাদরিআ ঝুমুরে তো বটেই, বিশেষ করে দরবারী ঝুমুরে শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে 
বিকৃত ম্বরের তথা কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের ব্যবহার বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়। দরবারী ঝুমুরে ভাদরিয়া, কীর্তন ও ধ্রুপদী সুরের অপূর্ব 
অনায়াস মিলন এই ঝুমুরে এক নুতন সুরের বৈচিত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে । 
অতি সাম্প্রতিককালের একজন উল্লেখযোগ্য ঝুমুর কবির একটি ঝুমুরের 
স্বরলিপি দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হল। লক্ষ্য করার বিষয় ভাব ও প্রকাশ- 
ভঙ্গিতে ঝুমুরটি ঝুমুর জগতে নৃতন দিগদশনস্বরূপ। ঝুমুর 

দরবারি | কুড়মালি 
১। কনে জে ফু'কই বাঁসেকেরি বাসি 

ছুধেকু লেখে ধরঅ ইজতি আকর হাসি 
ফাসি পি'ধইতে গপনে সাধেরে 
পুরনিমাক্ চাদ পিরিতক ফাদ 
ভুলুক বালিক বাধে রে 
রং--কাহে হিআ৷ কি চরই কাদেই রে। 



সই | 

€ | 

ধা 

ক তে 

রর রজ্ঞ? রা সাঁণা ধা পা ধা সণা "পা ধা পম! 
বার ব্যাগ রঙ্গ স্হহা 

হি ধেক 

গা 

কন বনে বিসরি আওলো মন 

পাওরহ কাহণ পিরিতি রতন 

কনে আৰু অহে মালা পি ধেইরে 

কাকর সেঁওরনে সেল ইজাহানে 

রহি রহি হিম বিষেরে। 

জন ফুল! কটি জিপাইকে রাখি 

জন সুরভি লুকাইকে মাখিঅ 
এহে হিম! পিজরা মাঝে রে 

কনখিলে লর গিরেই ঝর ঝর 

কেসে এতেক দিন বাদেরে। 

লিল সমুন্দারে লিল কন্টি পাইথ 

লিল মণি লেখে লিল দিম জাইখ 

জর বিজুরি কাজর বাদেইরে 

লিল বরণ পাখা লিল সপুণ জআখা 

সুনীল মরণ ফাদে রে। 

কাহে হিগাকি চরই কাদেইরে ॥ 

( কবি সুনীল মাহাতো ) 

স্বরলিপি 

ধা ধা ধা ধা ণা সা সা সা সা সস 

জে ফু ক ই র্বা সে কে রি বা সি 

খে ক ৩ শু নি ডি তি ক তু ঞ 

ধা পা ধা ণা ধা পা মা থা মা রা মজা 

লে খে ধ বম ইজ তি আমা কর হা সি 

রা! সা ণ1 ধা ধা এ 

০ * রা সি 

সাতানবই 



1 সা রা সা|!মা জ্ঞা রা ! সা রা সা সা? 1] 
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|] সা রা |রা 1? 1 ] গা পা মা] গমা রগা রসা [ 
রি ৃ | সর 

1 ধাাামা গা সা লগা শ্পা মা|মা 11 1 
ভু লুক বা লি ক. বা ধে রে * ৭ ৭ 

] গম রা মজ্ঞা|রা সা ণধা] | সা রাসা]|গা জ্ঞরা সা | 
* * ০ ০ কা হে হিআকি চ র ই 

] সা রা সা|সা 71711) 

কা দেই বে ৭ ০ ০ 

হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে সুরের নিয়মবদ্ধ বিকাশ ও পরিণতির জন্য 

মে কোন একটি গীনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ কনা হয় মথা-- অস্থায়ী, 

অন্তরা সঞ্চারী, শাভোগ । সাধারণ নিয়ম অনুসারে স্চারী থেকে 

গানের সুত্রপ।ত ঘাটে. কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় ঝুমুরের ক্ষোত্রি এর ব্যতিক্রগ 

দেখ] মায়। ঝুমুর শুরু হয় তার অন্তরা থেকে । এটা ঝামুরের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য । ছোট ঝুমুরে কেবল অস্থায়ী ও অন্তরা পাওয়া মায়, আবার 

কোন কোন ঝুমুরে চারটি ভাগই পরিলক্ষিত হয়। রং. ধুয়া বা মাহাদা 

বলতে শস্থায়ীকে বোঝায় এবং ঝুমুরের কলি বা কড়ি বলত অন্তরা,ক 

বোঝায়। ভণিতাযুক্ত শেষ কলিটি একাধিকবার গাওয়ার রীতি দেখা 
মায় এবং পুনঃকথানের মধ। দিয়ে ঝুনুর ভ্রুতলয়ের দিকে এগিয়ে যায় এবং 

নাচকে চরম মুহুর্তে পৌছে দেয়। গায়ক অন্তরা থেকে অস্থায়ীতে ফিরে 

এলেই মাদবিয়া ব! ঢোলিয়। তাল দিতে শুরু করে। 

তাল 

দরবাগী ঝুমুর সর ও তালের ক্ষেত্রে অতান্ত জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে । 

স্বর বিস্তীরে যেমন দেড় সগ্ডক জুড়ে সুরের বিস্তৃতি ঘটে তেমনি তালের 

ক্ষোত্রেও কখনও কখনও ৪০, ৫০ বা ৮* মাত্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। 

'আটানব্বই 



জুড়ন, বর্টাইড়. ছোয়াড়ী, ফুলওয়ারী ভালে ১৮, ২১, ৩৬, ৪২, ৪৯, 

৪০, ৩২ বিভিন্ন মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়। দরবারী ঝুঁমুরেও আনুষঙ্গিক 
বাচ্যবগ্্র হিসেবে মাদল ঢোল ধামসা, চেড়পেটি, সাহনাই, ৰাশে রবাশি, 

হারমোনিয়াম ও খাপ্যার বাবহার দেখা! মায়। 

সবুর সাহিত্য 

ঝুমুর মূলতঃ সঙ্গীত হলেও সাহিতোব বিচারে ঝুমুর এক বিশাল 

সাহিতাভাগার-ম্বরূুপ। যেকোন ভাষার গীতিকাবোধ মাতোই ঝুমুর 

এক অনন্য কাবা সাহিত্য । এই কাবা-দাহিতোর মুল তোতধারা 

প্রবাহিত হয়েছে, এখানকার মালভূমি, অরণাময় পাধতাভভূমি, বিচিত্র 
আদিম ভাষাভাবী ও জাতিগুলির বৈচিত্রাময় সংস্কৃতি ও জীবনমাত্তার 

প্রাণরসে সঞ্চিত হয়ে। এক কথায় ঝুমুর মথার্থ ঝাড়খণ্তী জীবন ও 

সমাজের দর্পণ স্বরূপ । এই বিশাল ঝুমুর-সাহিতা রচিত হয়ছে বিভিন্ন 

আঞ্চলিক ও জাতিগুলির নিজন্ব ভাষায়। এর মধো অন্যতম ভাষাগুলি 

হালো-__কুড়মালি বাংলা, ওড়িয়া, নাগণু রিয়া, মু গারি ইত্যাদি । 

হাসিকামা, প্রেম-ভালবাসা বিরহ, মান অভিমান, সামাজিক, রীতি- 

নীতি অধ্যান্মভাবন1! টৈনণ্দিন জীবন্মাতা। দৈব দুর্ঘটনা, এতিহামিক 

পৌরাণিক, অর্থ নৈতিক. বাজনৈতিক ও সামাজিক সকল বিষয় রুমুরে 
'অন্তভূক্ত হয়েছে । তাই ঝুমুর এই সা'স্কৃঠিক পরিম গুলে যেমন অন্যতম 

লোকমাধাম হিসাবে দেখা দিয়েছে তেমনি সমাজজীবানের সমস্ত চিন্তার 

প্রতিফলন ঘটেছে ঝুমুরে তা আলোচনাকালে আমরা দেখতে পাব। 

যেসকল বিখ্যাত ঝুমুর কবি তাদের রচনায় ঝুমুর সাহিতোর ভাগ্ার ভে 

দিয়েছেন তাদের মধ্যে কবি ভবগ্রীতানন্দ ওঝা, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, 

বিনন্দ সিং, তুলসী দাস বাউল দাস. ভীমা, জগৎ কবিরাজ, দীন! ভাতী, 

স্বটিধর মাহাত উদয় কামার চামু কামার, অথু কামার, পীতাম্বর দাস, 

নীলকগ, হাড়িরাম রায় বরজ্রাম নরোত্বমা, গোরাঙ্গিয়া, রামেম্বর, পরেশ 

কামার, বীজ টিনা গদাধর টৌধুরী, ঘাপিরাম মাহাত, রন্দাবনা, ছর্যোধনা, 

নিরানবাই 



কৃত্তিবাপ কর্মকার, সলাবত মাহাত, সুনীল মাহাতো, নিরঞ্জন মাহাত, 

হাজারী গ্রাসাদ রাজোয়াঁড়, হারাধন মাহাত, করমবীর মাহাত, অম্বৃতা সহি. 

ভরত কুমার, অজিত মহশ্,দ, অঞ্মত সেখ, হুবলাল কর্মকার, বিপিন মুখি 
অনন্ত মাহাত, বাণেশ্বর মাহাত, মিলন, বুধু বাবু: লাকুবুদরা, রাম কুমার 

মাহাত, মনোরঞ্জন পা, আকুল, বিজয় মাহাত, গিরীশ মহান্ত বিশেষ 

উল্লেখসোগ্য । 

উড়িস্তার বিখ্যাত ঝুমুর গবেধক গিরীশ মহান্ত পুরো ঝুমুর সাহিত্যাকে 

চারটি যুগে বিভক্ত করেছেন। যথা-_আদিবুগ, মধ্যযুগ, কাব্যযুগ বা 

আধুনিকবুগ ও সবুজযুগ । 

১৭৫৮ খুঃ পূর্ববর্তী কাল আদিবুগ, ১৭৫০ খুঃ থেকে ১৮৫০ খুই পর্যন্ত 

মধ্যযুগ, ১৮৫৭ খুঃ থেকে ১৯৫* খুঃ পর্যন্ত কাব্যযুগ এবং ১৯৫০-এর 

পরবর্তীকাল সবুজবুগ্ঘ বলে চিহ্নিত করেছেন। আদি যুগের ঝুমুরে 
ভণিতার প্রচলন ছিল না. ঝুমুরে ছিল সামাজিক মালিকানা । মধ্যযুগে 
ঝুমুরে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকে অনেক সমৃদ্ধি ঘটে । কাব্যযুগ ঝুমুরের 

ব্বর্ণবুগ। এই যুগে ঝুঁমুর-সাহিত্যে বু অসাধারণ কবির সমাবেশ দেখ! 
যায়। তাদের দানে বুমুর-সাহিত্য ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। 

যে-কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপাদানগুলি বথা-_রস, অলঙ্কারের ব্যাপক 

প্রয়োগ এই বুগে দেখা যায়। যার সম্দ্ধি ঝুমুর সাহিত্যকে ফেকোন 

সাহিত্যের সমতল পর্যায়ে উন্নীত করেছে । এমন-কি সংস্কৃত সাহিতে। 
যত রকম অলঙ্কারের প্রয়োগ আছে এ যুগের ঝুমুর সাহিত্যেও তার সব 

কটির যথার্থ প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। অনুঞ্াঁন, যমক, বিরোধা- 

ভাস, গ্লেষ, উপমা, ব্যাসকুট, মেষবুদ্ধ গোমৃত্র ছন্দ, শৃত্মলা ইত্যাদি 

অলঙ্কারের প্রায়োগ অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে এই যুগে হয়েছিল। 

উদাহরণ সহযোগে আমরা কিছু আলোচন। করব । অলঙ্কার ছুই প্রকার, 

যথা-_-শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। 

একশো 



শব্দালংকার £ 
ভাদরিআ / কৃড়মালি 

সামেক ধিআনে বাতুল গিআনে 
পাণিআ পি শইতে হিটকলরে নন্দন ভাই 
সইআঅনে ঝটকলি, পঁইরিমা চটকলি 
ছিটকলি খিড়কিএ লটকলরে নন্দসুভাউ | 
সখি আখি মিটকল বহি পানি সটকল 
চলে জেইসন চিগড়ি ছিটকলারে নন্দসুভাই | 
ভীমে ধরাই মটকলি সাত পুরুষ উটকলি 
পটকলি খইলা মটকলরে নন্দন্ুভাই । ( ভীমা ) 

দরবারী | বাংলা 

তাবে বিনদ ফুলের বিন্দ মালা 

বিনদ বিনদে সাজে ভাল 

এমন বিনদ নাগারে নিরখি 

কোন বিনোদিনী কাচে বল। (রামকৃষঃ ) 

দরবারী / কুড়মালি 
লিল সমুন্দরে লিল কন্টি পাইখ 
লিল মনি লেখে লিল দ্বিম আইখ 
স্বরই বিজুরি কাজর বাদেইারে 

লিল বরণ পাখা লিল সপুন আখা 
সুনীল মরণ ফাঁদে রে। (নীল মাহাতো ) 

দরবারী / বাংলা 
মধ্যযমক 

তর হইল অবস বসস্তভে রাধা 
চিতে চিন্ত1 চিন্তামণির সদা 
হইল জ্বর স্বর কামে কামিনী 

কৃষ্ণের বিরহে রহে না জীবন 
বল কি করিব সজনী 

হইল জ্বর স্বর কামে কামিনী । 

একশে। এক 



জআর্দাযমক 

২। কত করমে লিখিল মন? 

সু-্ুখ কালেতে ত্যাজি গোবিন্দ? 
(ধনি) কু-কুবুজার প্রোমে মজিল্গ 

শশধর। সনৈ সে সৌবে চরাণে 

ককত গ্তাণে না পাইল । 

সর্ব যমক 

৩। নীলকগ স্বরে না রহে জীবন 
নীলকগ ম্বারে রাখিব জীবন 

(ধনি) বিপতির বিনে বিপতি 

দীন জগন্নীথের প্রভু জগন্নাথে 
পদে থাকে ষেন ভকতি। 

(কবি জগন্নাথ) 

সাংকেতিক শব্দালংকার £ 
ভাদরিআ | কুড়মালি 

১। বিপতি বিহিনে বিপত্তি ভেল 

স্রীপতি পিরীতে ইতি কি দেল 

ছিছি পিরীতি কি রীতি-- 
মকর কেউর মকর জেসন হরি রিপুরীতি গতি গো! - 
মাদব সুঁত মাধব ধর রীতি। (তুলদীদাস ) 

অংকানুবাদ 
২। রাধা কর ধরি বালেন হরি 

শুন গুন ওগে। বিশ্বাধারী 

অষ্ট নব যোগ বিংশেতে বিয়োগ 

অংশ মাগি বিনয় করি গে! 

'না' বলিলে তনুতনু হবে, শরঘাতে সমভুবাঁরী গো। (ভীম) 

একশো ছুই 



আার্থাৎ 

'ষ্ট নব যোগ মানে ৮17৯০ ৬৭, 

বিখশেতে বিয়োগ -১০-১৭-৩ 

র্থে তিন _ মেষ, রষ, মিথুন, অর্থাৎ আমি মিথুন চাই । 

অর্থালংকার 

১। টজসন পূনিমা চাদ করই ঝিকিমিকি গ 

ইতসন ধনি সোভে মুতর গ 

জৈন উজর কনক চাপা ফুল গ 

তৈসন ধনি তব "অঙ্গ গোর গ । 

( ভবগ্ীতা ) 

১। কজনাতে হহে খেলা, সে জানিবে করির খেলা 

ভ্রিগুণেতে তিরির খেলা চৌকায় চার বেদেতে 
রং_এসেহ বসেছছ ভবে তাস খেলিতে। 

৩। পঞ্চভুতে পঞ্জা খানা, ছয় রিপুতে দিছে হানা 
সাত সমুদ্র সাতি খান! 

খুজালে পাবে দেভোতে। 

(মঙ্গল ডন ) 

দরবারী / বাংলা 

১। দি মন হিতে অলিপ্রিয় পুরে 

সন্ত্রীক শশী মিলি দিবাকারে 

তাবে স্$ন অরে সহচরী 

হয়ে সিন্ধু দিখি, কালে কালা মিশি 

আসবি সরে করে খষি পুরি হে 

রং _শ্রীবৎস সুন্দরী সখি সঙ্গে করি 

রহিলাম মাশ। ধরি । 

( কবি গঙ্গাধর ঠাতি ) 

একশে তিন 



বিভিন্ন 'অলঙ্কারের সামান্ঠ কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল ।বিশাল 
রূমুর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা নিতান্তই তুচ্ছ । এ পর্যন্ত ঝুমুর সাহিত্যের 
মথাসথ মূল্যায়ণ হয়নি। যোগ্য ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন এই 
'আমরা আশ! করি। ঝুমুর সাহিত্যের স্বরূপ যথার্থ উদ্ঘাটিত হলে 
এক বিরাট সাহিত্য-জগতের উদ্ঘাটন হাবে বলে আমি মনে করি। 

তাহলেই ঝুমুর ফিরে পাবে তার হারানে। সম্মান, সেই সঙ্গে একটি বিরাট 

জাতি ও সাংস্কৃতিক জগ । 

ঝুম্মুর ঝাড়খণ্তী সমাজের দর্পণ ও উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম 

সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হায়ে থাকে । সেদিক থেকে বিচার 

কবলে লোকসাহিত্যে আরও ষথার্থভাবে সমাজের প্রতিফলন দেখা 

নায়। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ 'আনেক 

ক্ষেত্রেই দেখা যায় না, কিন্তু লোকসঙ্গীত তথা লোকসাহিত্যের মধ্যে 
সমাজের সবাঙ্গীণ মে চিত্র ফুটে তা আমাদের সেই সমাজ ও সংস্কৃতি 

সম্থান্ধে সম্যক ধারণ! করাতে সাহায্য কারে। কোন জাতিকে ঠিকভাবে 

বুঝতে হালে তার লোকসাহিত্যকে ও লোকসঙ্গীতকে অনুধাবন করাতেই 

হাব। লোকসাহিত্যের মধ্যেই জাতির মার্মের কথ! সহজভাবে ধরা পন্ড । 

এ ক্ষেত্রে ঝুমুর অনন্য ভূমিকা পালন করেছে । ওই সংস্কৃতির পরিপুশ 
রূপ ঝুমুরের মধ্যে যেমনটি ফুটে উঠেছে তেমনটি আর কোন গীত, নৃত্য 
শাখায় দেখা মায় না। ঝুমুর লোকশিন্দার অন্ঠতম মাধ্যম হিসেবেও 

এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছে । এখানকার মানুষের কাজকর্মের বর্ণনা, 

কৃবির সমস্ত, জলের সমস্যা, পারিবারিক চিত্র, দাম্পত্য জীবন, প্রেম, 

ছুঃখ, বেদনা, বিক্ষোভ, বিভিন্ন সামাজিক সমস্ঠা, যুগের পরিবর্তনে 

সমাজও পরিবতিত পরিস্থিতি, খাগ্যাভাব, কাজের লংকট, অধ্যাত্মচিস্তা, 
এককথায় এঁতিহাসিক, পৌরাণিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক সমস্ত দিকের 
প্রিতফলন ঘটেছে । উদাহরণ দিয়ে তা বোঝান যাক । 

একশো চার 



কর্মভিত্তিক প্রাচীন ঝুমুর 
কুড়মালি 

১। বড গাছ কাটি কুটি বনালিগ খানি 
চাই রট রট ঘুরত ঘানি 

ঝমক1 ঝুরি চুকুমা ছাদনি 

কহে কুলন্র মাইরি কতেক লেবে বানি। 

রুষি সগ্ঘদীম্প উপদেশমুলক 
১। চাস সে জগাতিক গাণ 

উত্তম খেতি, মধাম বান, নিরধিন চাকরি ভিখ নিধান 

.চৈতে করলা, মরিচ, কৌহড়া, চাস করলে জাতো! জালা 

খাবে সুখে ছাড়তোও হখে 

কবও নি তর হেতোও টান 

বইশাখ, জেঠে বুনিস ধান. আবাঢে কাপাস পান**" 
( সষ্টিধর মাহাত ) 

সামাজিক সমস্যা 

১। গেলছিলি শ্বশুর ঘর, আনব বলে 'শাপন ঘর 

শাশুড়ির মন আগুনের মতন 

রে পামর মন বুঝি বিদায় হাবে না এখন। ( চামু ) 

উচ্চনীচ ভেদাভেদ তথা বণ সমস্যা 

১। ব্রাহ্মণ বর্ণেতে শ্রেষ্ঠ 

সকল কাজেতে অনিষ্ট 

মালিক ভদ্র কুটিল কু জনাঁয় হে 
ডিনডিহায় উচিত বিচার নাই । 

২। বন্ঠি কায়স্থ বানা 

চক্রবন্তি ময়রা খুন! 
ভূমিজ লাপিত বৈষ্ণব টোলায় হে। 

একশো! পাঁচ 



৩। 

৪1 

কুড়মি, কুমহার, বাউরী 

দেশআলি, ডম, কুইরি 
ছথার, ভূয়া, বাগাল গুয়ালাই হে। 
কুলছ, জলহা, কামারে, 

অসাতে যায় দহতরে 

মনবধা মালিক জানায় হে। ( মনবধা ) 

যৃগ ও সামাজিক পরিবর্তন 

৯1 

অথবা 

২ । 

কলি যুগের এই রীতি, স্ত্রী কহে স্বামীর প্রাতি 

দোহে কিনে বেনি ঢাকা জাল 

নাই দিবি ত চলে যাব কাল। €( ভাদরিআ। ) 

সধব] বিধবা নারী, চিন্হ] দায় হল্য হরি 

কালেজ পাড়। কাইন শাড়ি 

পায়ে আলতা গো লাগায় 

এই কলিতে চেয়ে দেখ ললিতে 

সধবা বিধবা নারী চিন্হ1 হল্য দায় ॥ (অজিত মহম্মদ ) 

ব্বতি ব্যবহ্থার ধ্বংস 

ভাদরিআ / কুড়মালি 

১। 

| 

একশো ছয় 

এসনে হেলেইক কলি কাল 

বামনে ধরল হাল 

নিজেক মনে দেখা বিচার করি 

কারখানায় দেশ লেলা ভরি । 

কলেক্ক তাত তৈরি ভেল 

জলহ1 তাঁতি ডুবি গেল 

তেলেক মিলে তেলি গেল৷ মনি । 



রি টেবুল চিমারে বসি 
আগু তলে রহই আসি 

এখন ঘারে বসি কাটি লেহো৷ দাটি। 
৪। ভ্ুবলাল কহই সুনা ভাই 

হামর বুদ্ধি কিছুই নাই 
ছুনিমাই চলেহেইক ছাপাই সাটি ॥ (হুবলাল কামার ) 

গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস ও চাকরী 

রং--আমি রইব ন! ঘরে 

চাকরি করব সুখে থাকব চল যাই গ শহরে । 

১। কুলুর বলদের মত, কাজ আমি করি যত 

বাপে বলে বেট? খাই ঘুরে ফেরে । 

২। মাঞ্ঞে বলে মুহজারা। বৌদি বলে কামচর! 
বড় দাদা ভিন করার কথা বলে বারে বারে। 

৩। চাকরি করব সুখে থাকব, শায়া শাড়ি কিনে দিব 

তিনটি ছেল্যা করব হামর! থাকব সুখের সংসারে । 

নারী নির্যাতন 

কুড়মালি / ভাদরিআ 

১। ছোওআ কাদই অরল গরল, গহাইলে গবর ভরল 

সাসে ননদে রঙ দেখা! 

কিন! করম মঞ একা] । 

২। মাঞ বেটিক একে টেটি, নিছুউতা! ঢে কি কাড়ি 
বসি বসি দেখত জেসন ভেকা । 

৩। খেতি বাড়ি ছুরন দেসে, ভাত লেইকে জাম কেনে 

ডেরি হেলে বকত মকে লেক । 

৪$। চাদেক কামট। টাড়ার্টাড়ি। আর না করিহা ডেরি 

ভুলদিক ছুখেক নেহি লেখা ॥ 

একশো সাত 



দাম্পত্য সমস্যা 
ভাদরিআ 

১। রাজা মহারাজের দেনা, মিনার মাই কিছুই বুঝে না 
খুজে শুধু বসন ভূষণ 

বাঁকে গেল মিনার মাঞ্র মন 

যেমন কুকুরের নেজেরি মতন। 

২। পাব বলে ছিল আশা. মিনার মাঞ্ের ভালবাস! 

ইট] কেবল উপরা মতন । 

৩। যদি দি পইসা কড়ি, খাতে পাখি ভাত মুড়ি 

ইট] কেবল উপর] যতন । 

৪ দ্বিজ গদাধরে বলে, মিনার মাঞ্জের কথায় চললে 

দেখি হাঁমি নিকটে মরণ। ( গদাধর ) 

নারীর মর্যাদা 

দরবারী 

নারীকে না বাসিও পর 

নারী বরে শিবশস্তু অজয় অমর । 
১। চাদ বেনের সাত স্ুৃত, নারী বরে হয় জীবিত 

নারী বরে বীর হখুমান চারি যুগে অমর। 

২। নারী হইতে এই মেদিনী, স্থষ্টি হয় শান্ত্রেতে শুনি 
নারীর অন্ত নাহি জানে বলে ললিত কিশোর ॥ 

( ললিত মাহাত ) 

কঠোর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ও দাম্পত্য প্রেমে ভাঙ্গন 

১। কি দোখে মা বিহা দিলি 
সনার অঙ্গ হল্য কালি 

কাজ কি আমার এ ছার প্রাণে 

ঝাঁপ দিব জড়ের বাণেতে 

দোেশেতে কি রঙ উঠেছে মা! এনেফ কাটাতে । 

একশো! আট 



২। ছু জনাতে একটি চুয়া, তাথেও লাখে ছু পহর বেল 
কিছু হলেই বাবু ভইয়াই মারে গাতের বেঁটেতে। 

৩। গীইত কদাল গেল চুরি 
. বাঁধা গেল গিরীশ বাঁউরী 

সকাল হলে মাথায় ঝড়া, 
মায়ল ঘাট? মাটির হাঁড়িতে ॥ 

অন্যান্য সমাজের মত অধুনা পণপ্রাথা এই সমাঞ্কে আক্রমণ 
করেছে । বর ও কনে পক্ষের মানপিকতা ও সমাজের ভয়াবহ পরিস্মিতি 
এই ঝুমুরটিতে ধরা পড়েছে__ 

১। কি করতে কি হলা ইটা, শুরু হল্য পণ প্রাথ 

গুনে হামার লাগে গেল ধাধা! 

আমার তিনট! বিটি বড় হল্য, একটা রও নাই বিহা হলা 

পেটের ভখ চাখের ঘুম গেল। 

রং__বিটির বাপের ঘুম হয় নাই, বেটার বাপ পাক দিছে মচে 
তর বেটার কি বিটি হাবেক নাই তুই ভাবিস কি মতে ॥ 

২। যার বাপের একটা বেটা, তার কথা আচক। আচকা 

আগঙাদ ফাটা কথ! বুলে মুহে 

সন! লিব দশ ভরি, যাত্রীর লাগে ভাড়ায় লরি 

বরের ঝকঝক1 টেসকি চায়'- 

রং__এমত ন! চুক্তি হালে বিহ! হাবেক কি মতে 
ভাল বলে বলি এই কথা কুটুমের সাক্ষাতে । 

৩। যার বেট? অলহ কক ভকঙড়, টেংগিলা সরু পেট ট1 দড় 

ভখাছ্ছে ন মাঞ্জে জানে সেটা 

রংটা খসখসা কাল, কনাট। তার হওয়া চাই ভাল 

মিহ্ছা! কথা বলি নাই ভাই ইটা । 
রং-_ভার বাপে বলে ছেল্যা ভাল আমার শুনছে বেহাই 

নগদ কিছু দিঞে খুঞেঃ সন্কম বিহাটা চালাও । 

একানগো। নয় 



৪। যার ছুটি পুন! ধান তার কথা আনলে আন 
এক নিমিষে হাজীর কথা বলে 

আমি কারও বাপের ধারি, ন কাকেও হামি পরোয়া করি 

গেঁট হয়ে বলে এই কথা । 
রং- কর্মবীর মাহাঁত বলে দেশটা গেল রসাতলে 

থ দিলেও শেষে থ পাবি না 

পণ প্রথা না গুছালে ॥ ( কর্মবীর মাহাত ) 

আমদের সমস্যা 

কুড়মালি 

১। জিউ গেলোও খাটি খাটি 

নেহি জুটঅ মাড় পানি 

মদ খরেক সগে বিহা গ দেলে মাঞ 

হামর খাইল মাড়টাও পাঁনি। 

২। জমি বাড়ি ঘটি কাটি 
সভে দেলাক গ বেচি 

মুহজারাক সগে হামে গ কহে মাএ 

কেইসনে রহম বাঁচি। 

৩। নিতই নিতই কলহ কচঅ 

ভাড়া ভাচাঞ গ বাঁচা 

দিনে রাইতে মাইর খাওআ' হে সুনীল 

একেই মরণ বাঁচা । 

(ন্ুনীল মাহাতো ) 

বর্তমানে সেচের জন্য বিভিন্ন জায়গাতৈ ড্যাম বা জলাধার তৈরি 
হচ্ছে। জঙাধাবে পুর্ললিয়ার বছ জমি যাচ্ছে জলের তলায়, কিন্তু 

ছুঃখের বিষয়, সেচের জল কিন্বা চাকরি পাচ্ছে বাইরের মানুষ | নিয়োক্ 

ঝূমুরটিতে এর প্রাতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে 

একশো দশ 



কুড়মালি 

চনে 

৯ | 

বনবাদাড় কাটি কুটি 

বাঘ ভালুক ঢাঢ়াই পিটি 

বসমতাঞ বনাওল বসত হে 

রং ( আইজ ) সে বসতি পানিঞ ড্বাই দেল রে 

হিরদয়ে নির্দয় শেল। 

 মরদ জেনি খাটি লুটি 

্লাঝ বিহান মাটি কাটি 

খেতি বাড়ি বনাওল ম্ুুয়র হে 

দে খেতি কারখানা এ লুটি লেল রে। 

হামরাক গেলি জমিজম। 

হামরাক চইখেই খেদ। ধুআ। 

মুখখু ছোওআ বাগাল খাটি খাই রে 

( নকরিঞ ) বাহারি সভ বহালি ভেল রে। 

মার! বুরুই জাম দেল 

জীবনেক কি দাম ভেল 

ভুাখে মরি মরণ কেইসন রে 

দেখা সুনীলেক বীচ! মরাক খেইল রে। 

(সুনীল নাহাতো ) 

ঘর বাড়ী ছিল ডেমে ডুবে গেল 

আমর গুমুরে গুমুরে মরি হে 

সুবর্ণরেখার তীরে কাসাই দামুদরে 

ডেমে ডেমে গেল ভরি হে 

রং ম্বাধীনে অধিনে রহিল জীবন 

আমর! বাচিৰ বল কি করি ছে। 

একাশেো এগার 



| 

৪ | 

জমিভূমি ছিল কারখানায় ঘেরিল 

আমাদের নসিবে নাই চাকুরি হে 

রাউরকেল্লা মুরি, টাট? মারাফরি 
বিদেশিরায় গেল ভরি হে ॥ 

মাতৃভাষা সার করিল টেনেসফার 

আমরা কেহ.বুঝিতে না পারি হে 
আফিস আদালতে শুনি দু কানেতে 

ইগেঁর গিজি দিল ভরি হে। 

কৃত্তিবাস ভনে ভবিষ্যৎ জীবনে 

নব রূপে কিনা হেরি হে 

যে কেহ দরদী তারাই হুল্য বাদী 

যুগে কেহ নাই ব্রহ্মচারী হে ॥ ( কৃত্তিবাস কর্মকার ) 

ব্যাপক ভাবে বন উচ্ছেদের ফলে এদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 

জীবনে সমস্যা দেখ] দিচ্ছে । নিয়োক্ত ঝুমুরটিতে তারই বাস্তব ছবি ফুটে 
উঠেছে। 

ভাদরিআ 

১। 

৩। 

একশো বার 

পাত তুলি নিতি শিতি 

ঝুড়ি ঝাটি দাতন কাঠি 
আইজ ফোন বাবুই করে মানা 

উয়াদের বন নাই ছিল জানা। 

সাল পাঁতের পতরি 

দকান বাঁবুর দরাদরি 

লৌতন পইসা নাই জানি গুনা। 
সরু সরু সাল ঝাঁটি 

ভাগে করি দাতন কাঠি 

দাতইন বিকে হয় ছু চাঁর আনা । 



৪। ঝুঁড়িঝাটি বিকি কিনি 

ঘাম ঝিট1 মাড় পানি 

আইজ কেনে করে জরিমান! 

কি করে বাচার ছানাপুন! । (সুনীল মাহাত ) 

'আটত্রিশ বছর স্বাধীনতার পরেও অবহেলিত € বঞ্চিতই রয়ে গেছে 

এখানকার মানুষ । শিক্ষ। দীক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরির, এক কথায় জীবনের 

সবদিকে এরা পিছিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের আর সকল মানুষের চেয়ে। 

এই সমস্ডার সমাধানে সারা অঞ্চলে গ্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়, মার 

পরিণতি ঝাড়খণ্ড মন্দোলন। ঝুমুরের মধ্যে এই আন্দোলনে 
মানুষের বিক্ষোভের যে চিত্র ফুটে উঠতে দেখা মায় তা সত্যিই 

অভিনব । 

১7 

টি 

বেঙ্গল বলে তু ই ছটঅ 

বিহার বলে ছুর হটে 

পুরল্য। কি ঝাঁপ দিবেক জলে 
রং বাঙ্গালি ভাই বিহারি ভাই দেন টুকু বলে। 

সীওতালডি বিজলি কারখানা 

মেঘের উপর তার টানা 

টাট। কইলকাতায় পাখা চলে । 

খাপর। পিঠা খরাঞ গেল 

চিপে চাপে মরাঞ্ দিল 

নুনীলে কি পেঁদা কথায় বলে। (সুনীল মাহাত ) 

উড়িস্যাতে লয় উড়িয়া 

পশ্চিমেতে লয় পিয়া 

বাংলাতে লয় যদি বাঙীলি হে 

হামরা কি উপরলে টপকিলি 
তরাই সকল বাটে সারে গিলি হে। রং 

একশে! তের 



| 

ঙে 

১। 

নত | 

৩। 

৪ 

একাশো। চৌদ্দ 

খনির কয়লা তামা পিতল 

লাহের কুঠি নদীয়ার জল 

বন জঙ্গল উজাড় করে দিলি হে ॥ 

(হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড ) 

এত বছর স্বাধীনতা কে বা মাতা কে বা পিত। 

আমদের বেদনা বুঝিল না 

দেখ ভাভে দেখ, ছু নয়নে দেখ 

তাদের বুঝা যায় না ছলনা 

র- জাগে উঠ ঝাড়খণ্ড বাসী 

দেখ পরের কথায় ভুল না। 

( কৃত্তিবাস) 

এই মাটিতে জন্ম মোদের আজ ১৬ জেলা কার 

আগাম দিগ।ম ভাবে দেখ সারা ভারতবর্ষের সার রে। 

অভ্র লোহা তামা পিতজ, বিজলি বাতির তার 

মাটির ভিতর কাল সন! আমদের নাই কি অধিকার রে। 

খাল বিল নদ নদী অ ভাই রয়েছে বিস্তার 

নদী বাঁধে পুবে সেচ ডুবল জমিন কার রে। 

৩৪ বছর স্বাধীনতা তবু উপায় নাই বীচার 

আইজ ধর ধনুক, লাগাও চড়া সইব কত আর রে 

ও ভাই ঝাড়খণ্ড বর্ণন। করে কৃত্তিষাস কামার রে ॥ 

(কৃত্বিবাস কর্মকার ) 



বারমাস্যা ঝুমুর 

ক্কুড়মালি 

১।  মরদ -চালে ধনি স্থানে কথা, করিস না আর মনে ব্যাথা 
নেইহব ছাড়ি চালে হামর সগে 

ছাড়ে এবে নেই হর বান, আওমল আঘন মাস 

ভাভি দেখে তই নিজেক মনে। 

এখন যদি নেহি যাওবে, পিছু বাই তএঞ কিনা করবে 

অন্ন বিনে মরবে জিবনে 

'জাইজ পিঠালাঠা কারে মর কথা তই ধরে 

বিধি মিলাওলে। হামর সনে । 

ঘং--আঘন পোসেক দিনে জদি রহবে নই হারে 

কিনা লাই জাবে ধনি তবে তই হামর ঘারে | 

২। জেনি রং-স্থুনে নঞআ। ঘুরি জাঞ স্ঠই না করিস ব্যথা 
কামেকর নাম সুনি হামর ধরি গেল মাথ। ॥ 

মাগ ফাগুন মাসে, সাজি আওবে বরেক বেসে 

চৈতেফ্ষ পরব রহইক জেসন গাথা 

সাড়িক কথ! কহলে তকে রাগ দেখাওকে তে মকে 

স্ুনি মাইরি ধরত তর মাথা। 

বসাক জেঠেক দিনে হাসি খেলব তর সে 

হামর পাতি নেইীথো তর দয় 

সনেক কথ! কিনা কহুব ভায়েক ছুখ কাতেক সহব 

ভায়েক উপর বেড়ি মর মাঞ্আ ॥ 

 রং-মাসাঢ় সরাবন মাসে সঞম1 চীসেকর দিনে 

নেহি আাগুবে লেগে হো৷ মঞে ধরি চরণে ॥ 

আফশেো পনের 



৩। মরদ রং--দেখে ধনি চাসেক দিনেও যদি ঘুরাওবে মকে 

কেথিক লাগি তবে বিহা হামে করলিও তকে । 

কাতেক সহব হাম বিধি তোর হেলো বাম 

বুঝলিও হামে তর মতি-_ 

বাপেক ঘারেক বেডি নাম . মর ঘারে নেখি কাম 

বাহারে কলিযুগেক জেনিক রিতি । 

আপাঢ় সরাবন হি'আ রহাবে, ভাই এক সভে কাম করবে 

তখন তর ছুখ হোতো নেহি 

চালে দেবে সাইআ সাটি, বারেক লেই আনবে গাড়ি 

জতেক কহবে সভি আনব বহি ॥ 

রা_সুনে ধনি মকেতউ্উই আর না করিস হাই নি সাল 

নেহি গেলে তঞ ধনি হামর বহি জাতি চাস॥ 

৪। জেনি রং _বেড়িরে আদর ভেলো হামর ভাইরে ছুলাল 

নেহি জাবো নেহি লোবো সাট়ি না করিস দালাল । 

রাগ করিস না সুনে কথা টুএক ভাবে মর কথা 

না করিস মকে গালাগালি__ 

স্থনে ঈইয়া তর গড়ে ধরি, এহে বারে জাই ঘুরি 

ভাদর মাসে আইলেই যাব চলি। 

ভাদরে করম খেলি জাইবো তর সগে চলি 

আমিনে দ্ুগ গ] পুজ! দেখে জাব 

সত্যি করি কহবে মকে, নইহর আওএ হেতো৷ তকে 

নেহি আগলে তর মাথা খাব ॥ 

রং_-মাঞ্জে বাপে জনম দেল ভাএক বেড়িরে আদর 

কামেক দিনে আইলে মাইরি না ছাড়ব নইহর ॥ 

একশো যোল 



₹। মরদ রং_-বুঝলিও মর স্গে তঞ আর না করবে ঘার 

নিজেক মুত্তি ধরব হামে তর আমে রহ! বেকার। 
বারে বারে জাব ঘুরি, নেইহরে দেবে! সাইআ৷ সা়ি 

এইসন বকা তঞ মকে ঠানিস-- 
কাত্তিক মাসে কালি পুজা, দেবো হামে তকে সাজা 

হামর ভাতেক আসা না করিস। 
দেখে তবে হামর মাইর নই তিনেক খাওআবো গহাইড 

লেই আনব দসর বিহ1 করি 

কপি জুগেক বহু বেটি, আন! ভার ভাই মারি পিটি 
গরামেট, আইন করি দেতোজাগ্ি॥ 

রং--নেহি জাবে তাবে হামে একাই কাটব কইাসে দিন 

দসর করি লেই আনব হামে তর মইভিন ॥ 

৬। জেনি রং-এসন কথা না কহিস সইঅ। বারেক হামে জাব 

সইতিনেকর বেড়ি লেট! মাইরি কাদি কাঁদি যাব ॥ 

কাম নেহি আর ঝগনডাঝাটি চালে ভাবো হাটি হাটি 
ভর সগেই জাব হামে চল্গি 

নেহি আওাবেো৷ নইহারে আর, চালে জাব আপন ঘার 

আর না! করিহা গালাগালি । 

জতেক দিন ডাগণ রহৰ. তর কথা মএঃ সব 
তাকর পর করব হেরাফেরি 

জেনি জনম জখন বিধি দেল তখন রাখেলাই হেতি দেল 

আর না। করব হামে ডেরি ! 

রং-_বার মাস নেই হরেক আম হামর ফুরাইএ গেলি 
জেনি জলম পরেক বনে রে মন মিস্কাই জাই চলি। 

মর্দ রং_- সইতিনেকর নাম সুমি ধনি সঞ্আক লগে জাই 
গালাগালি ফাহে তাবে ভনে নিরনজন গাই ॥ 

( নিরনজন মাহাতো ) 

প্রকাশ সতের 



এ ছাড।ও আরও বহু বিখয়ের উপর ঝুণুর রচিত হয়ে খাকে। 

ঝুমুরের আসর ও নাঁচনীর আসরে যখন এই গ্রীতগুলি গাওয়া হয় 
আসরের শ্রোতাগণ মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করে। কখানেো উল্লসিত হয় 
আনন্দে কখনো ভারাক্রান্ত হয় বেদনায় কখনো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 

শ্রোতাগণও ঝুমুর শিখে নেয় সেই আসর থেকে । 

বুক্মুর ও সমকালীন সঙ্গীত ও সাহিত্য 

পুর্ব অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছি ঝুমুর কেবল এক বিশাল 

সঙ্গীত জগতেই নয় সাহিত্যিক বিচারে বিরাট সাহিত্য ভাগাঁরও বটে । 

ভবগ্রীতা, রামকৃষ্ণ গাঙগুলী বিনন্দ সিং. তুলসী দাস, বাউল দাস, স্থাষ্টিধর 

সিং মাহাত প্রভৃতি কবিগনের কাব্য-প্রতিভা যে কোন কবির সঙ্গেই 

তুলনা করা চলে । কোন্ আদিকাল থেকে মে ঝুমুর সাহিত্যের সুচনা 

হয়েছে এবং কত গকাশিত অপ্রকাশিত কবি যে ঝুমুর সাহিত্যাকে স্ব 

করেছেন তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। 

সে কয়টি ধর্মমত এই সমাজ তথা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল 

তার মধো বৌদ্ধ, জৈন ধর্স ও বৈষ্ণব ধর্মের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র গ্রন্থে এখানকার মানুব কতৃক কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার 

ঘটনার উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এই সমাজগুলির 

উপর বিশেনভাবে প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়। বহু মানুষ এই ধম মত 

গ্রহণও করে। আজও ঝাড়খণ্ডের বিস্তৃত অঞ্চলে বু বিরাট বিরাট 

বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির ও স্থাপতোর নিদশন পাওয়া যায়। জৈন ও 

বৌদ্ধ ধর্মের উদার ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই এদের প্রাভাঁবিত করতে সমর্ধ 

হয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই বলা বায় ঝুমুরও আঞ্চলিক সাহিতো এর 

ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় আদি ঝুমুরের কোন লিখিত 

রূপ না থাকায় তাঁর কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে 

লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যও তাই । আঞ্চলিক ভাঁষ! হিসোবে কুরমালি ছিল 

প্রধান ভীষা। এর নিদর্শন পাওয়া যায় এই অঞ্চলের আদি সাহিতো 

একশো আঠার 



চর্যাপদে । চর্যাপদের শতকরা ৯* ভাগ শব্দই কুড়মালি। তাছাড়। 

চর্যাপদের বিষয়বস্তু সম্পুণ এখানকার আঞ্চলিক বিষয় ও ভাব সম্বলিত 

ছিল। এগুলি গীত হিসাবে গাওয়া হত এবং এর নুর ছিল সম্পৃণ দেশীয় 
রাগ-রাগিনী ভিত্তিক । যেমন--দেশাখ্য বা দেশীয়, শাবরী বা পাবতা, 
বরাড়ি প্রধান। পাবত্য বা পাহাভিয়া সুর আজও ঝুঁমুরে গাওয়া হয়। 

এ ক্ষোত্রে আমরা বলাতে পারি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকগণের মতই বৌদ্ধ ধর্ম 

প্রচারকগণ বঝুমুরকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যন হিসেবে বেছে নেয় । আসলে 

চর্যাপদণগুলি আদি কুড়মালি ঝুমুরের শ্রেষ্ঠ নমুনা । এর বিষয়, ভাব 

ভাষ। ও সুরেই এর শ্রেষ্ঠ গরমাণ। চর্য।চর্ষের কবাদের নামের সঙ্গেও 

ঝাড়খণ্ডি নামের হুবন্ত মিল দেখা যায়। নেমন _ লুইপাদ, ভুঁসকিপাদ, 

কানভুপাদ ইত্যাদি । চর্যাপদের দাবাদারের আক্ত ভাব নেই । এ নিয়ে 

বাঁকৃবিতণ্ডা আলোচনা সমালে।চনা চলছে বিস্তর । তবে আমার মতে 

কুড়মালির দাবীই বোধ হয় প্রধান বলে বিবেচিত হাবে | বিজয় চন্দ্র 
মজুমদার মহোদয়ও চর্যাচর্ষ বিনিশ্চয়কে বাগলা ভাবার দাপীর বিপাঙ্গে মত 

পোষণ কবেছেন । 

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়-এর কাল দশম থেকে দ্বাদণ শতাব্দীর মধো হালে 

তার পরব্তীকালে একজন বিখ্যাত কবির মাবির্ভাব ঘটে, তিনি মিথিলার 

কবি বিষ্যাপতি। বিদ্যাপতির রচিত পদ ও ভাষায় কুড়মালি বুমুরের 

অবিসম্বাদিত প্রাধ্যন্য পরিলক্ষিত হয়। বলা মায় নিগ্যপতিও পদ ও 

সুরের ক্ষেতে ঝুমুরের পদাঙ্গ অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে বিগ্াপতির 

একটি পদের নমুনা দেওয়া বেতে পারে 
কালিক অবধি কইএ পিমা গেল 

লিখইতে কালি ভিত্ত ভরি গেল 

হেল গ্রাভাত বাহত সবহি 

কহ কহ সজনী কালি কবহি ॥ 

এখানে কালিক ( কালুক ) অবধি, কইএ, পিয়া, গেল, লিখৈতে 
ভিত, ভরি, ছেল বাহত, সবহি, কবহি ইত্যাদি শব্দগুলি আজও কুড়সালিতে 

একানো উনিখ 



ব্যবত হয়ে থাকে কিন্তু বাঙলাতে এর বাবহার দেখা যায় না। এ 

প্রাসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য 
“বিষ্যাপতি ছিলেন মৈথিলী, হার ভাঁধা ছিল সাধারণ বাঙালীর কাছে 

মাবোধ্ায 1৮ বিদ্যাপতির পদ বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা 

অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “ব্রজবুলিতে 

বিকৃত বিষ্ভাপতির পদগুলি বাঙলায় এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে, 
বিদ্যাপতি যে আসলে বাঙলার কবি নহেন, মিথিলার কবি, বাঙালী ক্রমে 

তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল।” “বাঙালির ছেলেরা মিথিলায় গিয়া সংস্কৃত 

তো পড়িতই. মৈথিলিতে রচিত গানও তাহারা শিখিত 1” 

পুরো বৈষ্ব সাহিত্য ও পদাবলী স্থষ্টির পিছনে ব্রজবুলিও এই 
অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বিরাট ভূমিকা ছিল । যার সুদূরপ্রসারী গ্রভাব 

হিসেবে রবীক্্রনাথ বিদ্যাপতির ভাষা ও পদের অনুকরণে ২২ খানি গীত 

রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে অতান্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় বাঙালী 

গাবেষকগণ বিদ্যাপতি ভিন্ন অন্ঠান্ত ঝুমুর কবিদের রচনায় সবত্র বাংলার 
প্রাভাব লক্ষা করেন। কুড়মালি স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্বকে এরা স্বীকার 
কারেম না অথচ এ কথা জোর দিয়ে বল! ধায় ঝুমুর সাহিত্যের আদি অন্ত 

বুড়মালি ভাষার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। অথচ ডঃ আশুতোষ 

ভট্ীচার্ষের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্প্ন গবেষক মহাকবি বিনন্দ সিংএর 
রচনায় স্ুুম্পষ্ট অর্থ খুজে পাঁন না। এবং যেহেতু কুড়মালি ভাষ। বাংলার 

সাঙ্গে মিলে না সেই হেতু শব্দ ব্যবহালে ভুল দেখতে পান। তার নিজের 

কথাতেই আসা যাক__ 

“বিনন্দ সিংয়ের পদগুলির অর্থ সবদা খুব স্পষ্ট নহে, ইহার কারণ 

সম্ভবত তিনি বাঙালী নহেন, বাংলা ঝুঁমুরের অনুকরণে পদগুলি রচনা 

করিয়াছেন । অনুকরণ করিবার কলেই ভাব সুস্পষ্ট এবং শব্দ ব্যবহার 

নিভূল হইতে পাঁরে নাই। এই কথা পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চালর অনেক 
কবি সম্পর্কেই বলা যায় ।” 

বিদ্যাপতির এসঙ্গান্্ুরে আমরা বড চণ্ডীদীসের “কষ কীর্তনের” 

একশো কুঁড়ি 



আলোচনায় আসতে পারি। বন্ডু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক 

ছিলেন। এবং চৈতম্যাদেবের পুর্বে ছিলেন এবং তার গান এই অঞ্চলে 

অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । ্ীকৃষঃ কীর্তনের ভাষা! ও নুরে 
আঞ্চলিক ভাষা ও রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছ্ে। ঝুমুরের একটি 
জনপ্রিয় নুর ভাটিআরির উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ৷ স্রীকৃষঃ 

কীর্ভনের ভাটিআরি, ঝুমুরের ভাটিআরি ও পূব বঙ্গের ভাটিআরি একই 

কিনা তা গবেষণ। সাপেক্ষ । আবার ভাটির গান ভাটিআরি মালভূমি 
ও পার্বত্য শঙ্কুল ঝাড়খণ্ডে কি ভাবে সৃষ্টি হালো তা চিন্তার বিষয় । 

তবে বহুকাল আগে, পাল ও সেন যুগে ও তার পূর্ববর্তীকালে মে এই 

অঞ্চল নদীমাতৃক ছিল এবং এখানকার নদীগুলি মে বিশেবভাবে নাব্য 

ও পরিবহনের উপধোগী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া মায়। সে ক্ষেত্রে 

ভাটিআরির সৃষ্টি অনৌক্তিক নয়। নদীর মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
যোগাযোগের ফলে পুব বঙ্গের সঙ্গে এই অঞ্চলের মোগাযোগ ছিল তা 

বলা মায়। এই ভাটিমারি মূলতঃ এক হলেও পরবর্তীকালে বন্ুকাল 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় নুরের ও গুকৃতির পার্থক্য ঘটেছে । 

পুবেই উল্লেখ করেছি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও আঞ্চলিক কুড়নালি ভাষার 
প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। সুরের দিক থেকেও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্র 

তার “বাংলার লোক সাহিত্য” গ্রন্থে ঝুমুরের উদাহরণ দিয়ে শ্রীকৃষঃ 
কীর্তানের ব'শীখাণ্ডের সুরের মিল দেখিয়েছেন, তা উদধ্নত করা হল -__ 

আধাঢ শ্রাবণ মাসে নবঘন মেঘ ডাকে 

বিজুলি চমকি লাগে ডর 

চল যাব ঘর। 

কদম তলায় নিশি হলো! ভোর । 

একড়া কদমের তলে কৃষ্ণ ঘুমালো কোলে 
বাশীটি তো নিয়ে গেল চোরে 

- নাজানি শ্বাম ঘুমের ঘোরে। 

একশো একুশ 



বিদ্যাপতি বা চগ্ডীদাস বার কথাই বলা! হোক না! কেন, এদের 
জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি ছিল তাদের আঞ্চলিক ভাব, ভাষা ও নুরের 
প্রায়োথ দক্ষতায়। পরবর্তীকালে বন্ধ বাঙালী কবি গীত রচনার ক্ষেত্রে 
ঝুমুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার মধ্যে নজরুল ইসলামের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নজরল বন্ছ ঝুমুর রচনা করেন, তবে 

এগুলিকে ঠিক ঝুমুর না বলে ভাব ভাষা ও সুরে ঝুমুরের অনুকরণ বলা 
যেতে পারে। বছ গুচলিত গীতকেও তিনি হুবন্ু তার রচনায় নিয়েছেন । 

শেষ কথা 

সাম্প্রতিককালে শহুরে গীতিকার ও শিল্পীরা ঝুমুরের সুরে অনেক 
গান নিজেদের বলে চালিয়েছেন । ঝুমুর নিয়ে ব্যবসাও চলছে, বাবসায়িক 

ফিল! ও যাত্রায় ঝুমুরের গুসার ও প্রচার হোক, তাতে আপত্তি নেই। 

কিন্তু তা যেন হয় অবিকৃতভীবে এবং ঝুঁমুরশিল্পী বা গীতিকার যেন মর্যাদ। 
পায়। | 

১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে সি. সিং সি-এর উদ্ভোগে পুরুলিয়া 

শহারে ঝুমুর শিল্পীদের একটি সমাবেশ হয়েছিল । এই সমাবেশে বু 

শিল্পীই গান ও সুর আত্মমাৎ করার নানা ঘটনা! উল্লেখ করে ক্ষোভ 

প্রকাশ করেছিল । 

ঝুমুব শিল্পীদের এই অভূত্পুর্ব সমাবেশে বিভিন্ন ঝুমুর গীত 
পরিবেশিত হয়েছিল । সুর বৈচিত্রো, বিষয় বৈচিত্র্যে বুমুর যে একটি 

অনন্যসাধারণ সঙ্গীত ত। সকলেই স্বীকার করেন ৷ রাগ-সঙ্গীতের প্রভাব 

থাক সত্তেও ঝুমুর লোকসঙ্গীতের চরিত্র অক্কু্ রেখেছে । 

বিভিন্ন ঝঁমুরের নমুনা উপস্থিত করে একথাই বলতে চেয়েছি, এ 
অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনের কথা, তার আশা-আকাজ্ণ ও বাস্তব 

জীবনের অভিজ্ঞতার কথা এই অনম্যসাধারণ লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে 

যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা অন্য কোনও ভাবে প্রকাশিত হয় নি। 

রূমুর এ অঞ্চলের সত্যিকার লোকমাধ্যম, যা চির প্রবহমান। 0) 

একশো বাইশ 


